
/
<?

Jlmmméfm&i**-

<?<&<?> z£*&n7^ O

>^^i*c.e>.

f
\

- &





i

l

\





i

CATALOGUS
VAN EEN UITMUNTEND

CABINE T

SCHILDERYEN.



t



CATALOGUS
VAN EEN UITMUNTEND

C JL 3B X JST -E 3?
KONSTIGE en PLAISANTE

SCHILDERYEN,
TEKENINGEN, PRENTKONST,
BEELD-WERK en RARITEITEN,

VAN DE VOORNAAMSTE

2\X J£ j£ S 3? & IEL S$
In Veele Jaaren rnet moeite en kosten by-een

verzameld, en nagelaaten door wylen den

WELEDELEN HEER

I
JOH/IN van der LINDEN van SLINGELANDJ

Het welk Verkogt zal worden binnen de Stad Dord-
becht, ten Sterfhuize op de Waak Vest ; begin-

nende op Maandag den 22. Augustus 1785.
en volgende Dagen.

Jl-vjaar deeze K O NST -IV E R K E N vier Weeken te

vitorente zien zyn , uitgezonderd des Donderdags en
Vrydags , mits Belet hatende vraagen , ten Ster/huize

voornoemt , of een Billiet vertoonende van P. en

J. Y v e r , te Amflerdam ; of van
A. Dilfos, te Leyden.

De Caralogusfen in 't Fransch en Nederduitsch, zyn
te bekomen: te Dordrecht by PI ET ER van
BRAAM, Boefo-erkooper ; als mede te Amflerdam
by P. en J.YVER; en te Leyden by A. DELFOS,
JConstliandclaars ; en in andere Steden by de

voornaamfte Bo«k- en Konst - verkoopers.

Mits daar vopr te betualen zes Stuivers,



ORDE der VERKOPING.

^VJLen zal op Maandag den 22. Augus-
tus 5785. 's Morgens ten 10. Uuren, be-

ginnen te Verkoopen met de Schilderyen ,

en 's Namiddags ten 3. Uuren weder ver-

volgen , en als de Schilderyen verkogt zyn

,

zullen het Beeld -Werk en Rariteiten ver-

kogt worden; en laatftelyk de Tekeningen

,en Prentkonst.

De Kopers zullen gehouden zyn boven
hunne uitgeloofde Koop - Penningen van
ieder Gulden één Stuiver Opgeld te betaa-

len , en de Betaaling te doen in grof Zilver

Geld of Gouden Ryders.



BERICHT.
ff eel ter aanpryzing van deeze Vtrzame*

ling te melden , acht men cnnoodig , dezelve

is den Liefhebberen, zoo binnen ais buiten

J
s Lands f over bekend , zoo wegens de uit-

muntende Tafereelen die dezelve behelst, als

wegens haare uitgebreidheid, eene uitgebreid-

heid, die wel eens verwondering gebaard heeft,

doch haaren oorfprong ft huldig is aan de konst*

liefde, die den Heere van der Linden
van Sl Inge landt, als aangebooren

fcheen, en zich al in vroegere Jaaren ont-

dekte in het vergaderen van Konstflukken

,

die thans gretig gezocht worden , dus vind

men, om van andere braave Meesters niet

te melden, van zynen Stadgenoot , den Konst-

held Albcrt Cuyp , een zoo aanmerkelyk getal

Werken, als men elders vergeefs by elkaiu

deren zou zoeken.

'/ Is ook aan deeze Konstliefde te dan-

ken , dat , den overheden zich niet bepaalen-

de tot Schilder[lukken van de voorige Eeuw,

zelfs zyne Tydgenootcn , welken de edele Schil-

derkonst behartigden, in hem eenen Mecae-

nas vonden , dit hunnen yver aanvuurde , door

* 3 hit



vr B E R I C H T.

ƒ/<?£ aanneemen en edelmoedig beloontn hun*

ner Kunstwerken. Dus zal men Qom van

Mg hevende Kunfenaars niet te fpreeken^)

hier eene aanzierdyle quantiteit Stukken aan»

treffen van wylen den naarfligen en ver-

dienflelyken Landfchap - Schilder 'Jacobus

fanzon , en anderen ran zynen tyd

,

die zich beyverd hebben , om deeze Verza-

meling met hunne beste werken te vergroo-

ten > tenvyl de volgende Naamïyst bewyst
,

dat het den Overleden echter niet ontbrak

aan lust en finaak > om aan zyn Kabinet, doof-

de edelfte Stukken der beroemd/Ie , vooral

Nc-dcrlaudfche, Meestéren > eenen fchitteren-

luister by te zetten.

JKy hebben in het opmaaken deezer Naam*
verkêozeh de Alphabetifche orde der

, ten einde de Liefhebbers der

Konst, met een opflag van 't oog, de Stuk-

ken zouden konnen vinden , die in hunne

Verzameling ontbreeken. Wy hebben ons

hier in zoo omzichtig gedraagen, dat door

ons ten opzichte van de Maakers geene be-

zaaiing gefchied is, dan waar omtrent wy\

zoo ver onze kundigheid zich uitfirekt, meen-

den



BERICHT. vit

den dat volkomen te mogen doen. Hierom

vind men achter de Alphabetifche nog eent

afzonderlyke Lyst van Stukken , welker Mees-

ters onzeker of onbekend waaren. Kunst-

kenners echter , die meer gewoon zyn de.

Werken dan de Naamen te waardeeren

,

zullen ook hier onder uitmuntende Tafereélen

aantreffen , en welligt hun voordeel konnen

doen met van fommige Stukken de echtheid

te ontdekken, welke onze voorgenomene naauw-

gezetheid verbood flellig te verzekeren.

Men zou, in navolging van V geene infoort-

gelyke gelegenheden , meermaalen , pleeg te ge-

fchieden, deeze Verzameling, door hetfchoon

maaken en afneemen van haar Oude Vernis

(die door langen tyd geelachtig word} met

meerder luister te voorfchyn konnen doen ko-

men; doch, daar de Heer Verzamelaar zeer

zorgvuldig is geweest om, de Stukken niet door

Onkundigen te laaien behandelen en benadee-

len^ is men te rade geworden alles in dien

flaat te laaien, wel verzekerd, dat wy hier

door by de Liefhebbers geen ondank zullen

hehalen, by wie het aangenamer moei zyn,

dat de Stukkin , wanneer zy die in eigendom

*3 bc



vin BERICHT.
bekomen en fchoon gemaakt zullen hebben,

hun zoo in kracht als Couleur zullen toevallen,

en zy verzekerd zullen zyn van niets der

Schildering verhoren te hebben.

Ten gemakke der Kooperen word aan d*-

ztlven de keus gelaaten om de betaling {welkt

zal moeten gefchieden in goed grof Hollands

Zilver Geld ofGouden Ryders") te doen, 't zy

binnen Dordrecht, of te Am/lerdam of Rot-

terdam , zullende de Buitenlanders , voorzien

zynde van goede Crediet - Brieven , of de be-

taalvng doende in goede Wisfel- Brieven, in

een der gemelde Steden betaalbaar zynde, de

by hen gekochte Stukken, terflond naar zich

konnen nemen , en zullen de Verkoopers , voor

de Stukken , die de Koopers niet terflond zou-

den willen afhaaien , alle mogelyke zorg dra-

gen , zonder echter voor eenige fchade aan-

fpreekelyk te willen zyn.

NB. Ingevalle dit Cabinet SCHILDERYEN,
in een Masfa, uit de Hand verkogt wierd,

zal zulks voor den Eerfier, Augustus , dooy

de Couranten geadverteerd worden.



CATALOGUS
VAN EINE UITMUNTENDE

VAN
KONSTIGE en PLAISANTE

SCHILDERYEN,
Zedert veele Jaaren beroemd en bekend;

ALS MEDE

TEKENINGEN, PRENTKONST, BEELD-
WERK en RARITEITEN.

<*^1»j t5ft* L?K.ti iJfea> tJfa»x9Üj; *>fCjwx3lC*ix^j**Jf4ini5f*_i>'.t?!C^>t^3^*i

ASSELYN,(JAN) bygenaamd Crabbetjc. i6\6.

Op Paneel, hoog ip, Are^i 28 rf«i>».

1 Uren hevige Schermutzeling van Ruiters te

paard; in 'c midden ziet men een Krygsheld

op een wit Paard gezeten, in hevigheid aan-

rennen , by een ander die op den Voorgrond
op hem vuur geeft ; veele die verflagen kg*
gen; anderen die malkander aanvallen, en in 't

verfchiet een brandend Gebouw; die Stuk is

ongemeen helder én fraai van couleur , delicaat

behandeld , en een der beste van dien Meester.

A ASSE-



a CATALOGUS
ASSELYN. ( J.

)

Op Paneel, hoog 15, breed 16 duim.

2 In ditKabinetflukje ziet men een oud Gebouw
;

nevens hetzelve een Weg met een Mannetje
te paard , en een te voet , agter eenige Osfen

die voortgedreevèn worden; in '1 verfcbiet

een Brug en Gebergte. Van de beste foort.

A S T. (B. van der)

Öp Paneel, -hoog iof, breed g duim.

3 Een glafen Fles, waar in een Tulp geplaatst is,

flaande op een houten Tafel; op een der blade-

• ren ziet men een Capelletje , en op de Tafel

een Vlieg, zeer uitvoerig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek , hoog 23 , breed 28 duim.

4. Een Tafel daar een Schotel met Perfikken,

Abrikofen en Druiven op ftaat.

BAALEN. (H. van)

Op Paneel, hoog 18, breed 26 duim.

5 Een Ordonnantie van een meenigte Beelden,

verbeeldende de Israëlieten die het Manna
verzamelen,* verder ftaat Mofes die het Water

uit de Steenrots ilaat; krachtig en kondig.

BACK-
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BACKHUYZEN. (LUDOLF)

Op Doek, hoog 207 , breed 26 duim.

6 Een woelend Water ; voor aan ziet men twee
Mannen het Zeil ftryken van een Vaartuig,

daar zy met een Vrouw in zitten ; een anJer

't welk ten Anker legt, terwyl eenjacht met volle

Zeilen kom: aanfnellen, en meer zeilende Sche-

pen, zynde een gezigt op de Maas voor ds

Stad Rotterdam; konitig behandeld.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog i6\ , breed 837 duim.

7 Een woelend Water; ter linkerzyde ziet men
een hoofd van Paalwerk daar eenig Volk Pak-
goederen aanbrengt, voor hetzelve legt een

Vaartuig dat geladen zal worden, terwyl an-

deren in een Boot Tonnen aangeeven, ter reg-

ter zyde een Ourlogfchip dat vuurt, by zei-

lende Jachten en andere Schepen; konitig

behandeld.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 11-J, breed is duim.

8 Op den Voorgrond van dit Stukje ziet men hy

den ftam van een Boom, een Man met Pak-

goederen zitten , fchynende te fpreeken tegen

een Wyfje dat nevens hem ftaat , verder een

Rivier met Vaartuigen en een Btrgagtig Ver-

fchiet ,* helder en konftig.

A 2 BACK-
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N*.

J3ACKHUYZEN. (LUDOLF)
Op Doek, hoog 20, breed 25 duim.

9 Een Strandgezicht met Visfchers , Schepen op
Zee, en aan 't Strand; een Wagen met Volk
en Paarden rydt langs hetzelve ; op den Voor-
grond een Man en Vrouw en een Jonge; zeer

natuurlyk.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek , hoog 1 6

f

. breed 24 duim.

10 Een woelend Water, ter linker zyde ziet men
een fteene Hoofd en eenige Vaartuigen , en

ter regter zyde, een groot Engelsch Jagt in

volle Zeilen, en daar by een Boot in zyn
wenden leggende ; in *t Verfchiec vertoond

zig een Dyk met Geboomte.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek , boog 39 , breed 50 duim,

11 Een onftuimige en woelende Zee, ter regter-

zyde Klippen en Bergen, ter iinkerzyde zei-

lende en ten anker Jeggende Schepen.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel^ hoog 15, breed 19 duim.

ti Een woelend Water, zeer ryk met verfchillen-

de Schepen en mindere Vaartuigen voorzien

;

in 't Verfchiet een Stads • Gezicht ; dit

Stukje is fraai en uitvoerig . in het graauw
gefchildertL

BAS-
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BASSEN. (B. van)

Op Paneel , hoog 33, breed 48 duim.

N"
13 Een zeer prachtig Binnen - Gezicht van een

y Mof, mee Colommen en Beelden vercierd»

/ konftig geftoffeerd me: eenige Perfoonen en

Jongelingen , welken zig in de Meetkunde
of Perfpe&ief lchynen te oeffenen ; alles is

uitvoerig en fraai voltooid.

BERCHEM. (NICOLAAS)

Op Paneel, hoog 14 1, breed 21 duim.

14 Dit zeldzaam en uitmuntend Kabinetftuk ver-

beeld een aangenaam Landfchap, by het onder-

nam der Zon; op den Voorgrond zit een Juf-

fer op een wit Paard, en een Heer mede op
een bruin Paard gezeten , die ter Valkenjacht

zullen gaan, verzeld van een Heer te voet,

en een Jager met Jachthonden ; op den tweeden
Grond een Man op een paard , die eenige

Koeijen door een Rivier dryft, andere die

Schaapen voortdryven ; verder ziet men Ge-
bouwen en Gebergte, benevens een fteenen

Brug by een hoogte met Boomen en een war-
me Lucht; alles is van de beste fchildering,

helder en aangenaam, en allerkonftig getoetst.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek y hoog 2$\ , breed 3 1 duim.

15 In een hoog bergachtig Landfchap met een
Waterval, ziet men op den Voorgrond ter reg-

terzyde een Philofooph , zittende by hoog Ge.

A 3 boomtey
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boomte , hy is bezig over de Anatomie of het

~gdtel der Dieren te fchryven; ten dien einde

ziet men 'er eenige by hem , waar van fommi-

ge leevend en andere reeds geflacht zyn ; een

oud Man in Oosterjche kleeding verzeld hem

,

en een Jongeling fchynt hem met verwonde-
• ring te aanfehouwen; ter linkerzyde, op een

hoogte, by de Ruïnen van een Tempel, ver-

toonen zig verfcheiden Herders , verzeld ven

Vrouwen en Kinderen , en in 't verfehiet hoog
Gebergte; dit Stuk is kragüg en meesterJyk

van Penceel en van een fchoone uitwerking.

BERCHEM. (NICOLAAS)

Op Paneel, hoog 2i\, breed 28' duim.

16 Een Bergachtig Landfchap, op den Voorgrond

by een opgaanden Berg ziet men een Vrouwtje
welke een Geit melkt , by haar ftaat een Vrouw
met een Kind op haar arm , voorts befchouwd

men twee Koeijen, eenige Bokken, Schaapen

en Honden; het is warm van couleur, en fix

gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 19, breed ii\ duim.

17 Een warm en zonagtig Landfchap; op den
Voorgrond een Man op een Ezel zittende,

voorgegaan van eenige Schaapen en gevolge

van een Jonge die Koeijen èn Schaapen langs

den weg voortdryft, tenvyl een ander eenige

vlugtende Schapen overeen Heuvel jaagt, in

'c verfehiet Bergen en Gebouwen; konftig en

kragtig gepenceeld. .

'

BËR-
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BERCHEM. (NICOLAAS)

Op Paneel , hoog 24 , breed 1 8 j dai/«.

18 Een warm Landfchap, op den Voorgrond zie

een Vrouw op een Heuvel, by een rustenden

Jongeling en eenig Vee , op den tweeden
grond, Landlieden by een Ploeg met Osfen

befpunnenen meer ftoffagie; kondig en kragtig.

19 E?n Weerga, niet minder van konst, aange-

naam en helder; op een Heuvel ziet men liaan-

de en rustende Koeijen en Schaapen; voor de-

zelve een Vrouwtje , zittende by Geboomte mee
een Kind op haar fchoot, en een leggend Man
mee een Hond op den voorgrond.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 14^, breed 18 j duim.

20 Een Landfclnp; op den Voorgrond een Wa«
ter , daar een Man en een Vrouw , met een
Kind op haar rug, beneevens een Os, Koe,
Schaapen en een Bok doorwaden; in 'tveiTchiet

,

tusfehen Boomen en Bergen , meer floffagie j

kragtig en fix behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 31, breed 42 duhn.

21 Een Capitaal Landfchap, met hooge Boomen
en Bergen ; in 't midden een weg daar een Alan
op een Muil -Ezel zit , benevens een ander

Man , die een beladen Ezel voordeid ; fix en
kragtig gefchilderd. .

A4 BER-
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BERCHEM. (NICOLAAS)

Op Doek, hoog 27, breed 22 duim.

N°.
22 By een Water voor een oud G-bouw zit een

Man, agrer hem een flaande Koe en Hir \
;

en meer Beelden en Beesten ; kloek behandeld.

BEGA. (CORNELIS.)

Op Doek, hoog 17^, breed 15 duim,

23 Een Boeren Binnenvertr<:k, een derzdve ca-

res eer: een Meisje , hier by eenig huisraaJ

,

op den grond en aan den wand.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel hoog 28, breed 22 duim.

24 Een Binnen vertrek , met eenige Mannen en

Vrouwen , kloek en kondig gefchiluerd.

BEGA. (A.)

Op Doek, hoog 38 , breed 46 duim.

«5 Een Landfcbap met Boomen , Bergen en Ge-
bouwen ; op den voorgrond een Man die by

eenig Vee zit, en een Bergagtig verfchiet.

BEELDEMAAKER. (A). 1659.

Op Doeky hoog 50, breed 55 duim,

26 Een Hartebeest, vlugtende door het Water,
en door eenige Jachthonden aangevallen en

vervolg • wordende; kondigen kloek in den tr inc

van Snyders behandeld. .

BEEL-
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BEELDEMAAKER. (A.)

Op Doek , hoog 39 , breed 48 duim.

N 6
.

27 Een Landfchap met Kruiden, en veel Jacht-

honden, op den voorgrond ; agter denzelvcn een

Heer te Paard ,
gevolgd van Rytuig mee Paar-

den en een Bergagtig verfchiet.

BEN DORP. (C. T.)

Op Pancel> ieder hoog 9*, breed 12 duim.

28 Twee (luks geftoffeerde Land* en Waterge-
zigijes; zeer uitvoerig gefchilderd.

BENT. (J. van der)

Op Doek, hoog 32, breed 44. duim.

29 Een heuvelagtig Landfchap ; op den Voorgrond
ziet men een Vrouw met een Kind, (taande

op haar fchoot, en over haar een zittenden Boer ;

by hun zyn verfcheide flaande en leggende

Beesten , verder ploegende Osfen , en hoog Ge-
bergre in 't verfchiet; dit Stuk is keurlyk

behandeld.

BEERSTRATEN.
Op Pahcely hoog 22, breed 36 duim.

3Q Een Stads Gezigt, geleegen aan den Oever
van de Zee, ter linker en regcerzyde eenige

Schepen , op den Voorgrond ziet men verfcheide

Bedeltjes, op het btrandj zynde alles natuur-

.*r lyk behandeld.

A 5 N*. 3r
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31 Een Wederga van de voorgaand?, verbeel-

dende een Zeehaven, in de Levant, op den Voor-
grond geftoffeerd mee eenig Scheepsvolk , en

twee Galeien ; niet minder dan de voorgaande.

BERESTRAATEN. (...)

Op Doek, hoog 35, breed 46 duim.

32 Voor een gedeelte van een Stad, ziet men een

Zeehaven, met zeilende Oorlog- en Koop-
vaardy -Schepen, Sloepen met Volk, en Vaar-

tuigen, die geladen worden; helder, plaifant

en konitig gefchilderd.

BERKHEIDEN. (JOB)

Op Doek> hoog 19, breed 16 duim.

33 Een Proteftantfche Kerk van binnen te zien,

gelloffeerd met verfcheide wandelende Beel-

den; het Zonliftt en perfpeclief zyn in dit

Stukje wel waargenoomen , en doen een zeer

na.iuurlyke uitwerking,

DOOR DEN ZELVEN.

Op Paneel, hoog I2|, breed 16 duim

34 Een Plaifant en Zonagtig Landgezigt , op den

Voorgrond eenige (taande en rustende Koeijen

,

en een Boerin die een derzelve Melkt; by hooge

Boomen zit een Vrouw met een Kind op haar

ichoot die tegen een Man daar by (taande praat

;

verder Boerenhuizen, Boomenen Bergen.

BE-



\

van SCHILDERYEN, i*

B E S C H E Y. ( B. )

Op Paneel, ieder hoog 6, breed 5^ duim,

35 Twee fluks , verbeeldende het eene een Mans-,
en het andere een Vrouwe- Pourtraitje; zeer

koiistigen meesterlyk gefchilderd, na A. y. Dyck.

36 'I'wee andere dito, van dezelve grootte, heteene
verbeeld een oud Man , en het andere een Jon-
ge Dame, uitvoerig en fraai behandeld, na

D. Teniers.

. BLINKVLIET. ( M. )

Op Doek, hoog 26", breed 34 duim.

37 Een Landfchap; op den Voorgrond een zware
bonte en roode Koe, benevens een Boerin, die

Schaapen en Bokken uit een Stal dryft , verdar

een Water met Gebouwen en Gebergte.

BLOOT. (P. de)

Op Paneel.

38 Voor een Boeren Buitenhuis , ziet men een
menigte Mannen en Vrouwen aan Tafel zie-

ren, terwyl andere een Ronden dans doen, in

een Landfchap j heider gefchilderd.

BLYHOOFT. ( Z )

Op Paneel, hoog $\ , breed 7 duim.

39 Een Pleisterplaats ,- by hetzelve Paarden die voor
een Kribbe liaan, ttrwyl een Heer en Juffrouw

wandelen voor een Gebouw, in een Landfchap.

BOTH.
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B O T H. (JAN)

Op Pantel, hoog 16 , breed 21 duim,

N°.

40 Dit Tafereel, het welk men met regt een Kunst*

Juweel van deezen Meester mag noemen , ver-

beeld een Boomryk en zeer aangenaam Berg*

agtig Landfchap, zynde een Morgen(tond by
het opgaan der Zon ; op den Voorgrond ter

linkerzyde, die met Kruiden bewasfen is, by
boog Geboomte en opgaande Bergen, ftaat een

Man by zyn Ezel ; hy fchynt in gefprek te zyn
meteen ander, leidende een Ezel , waarop een

Vrouw gezeten is, by den toom; verder ziet

men een Herder tweeOsfen voortclryven langs

een opgaandenWeg, ter regterzyde is een Rivier,

verder een met kreupelbosch bewasfen Valei

,

en hooger op ziet men 't blauw Gebergte; het

Zonneligt doet in dit ftuk een zetr fchoone

werking, het is warm van couleur en het Pen-

ceel is edel en ukvoerig.

DOOR DEN ZELVEN.
Op Paneel, hoog iel, breed 25 duim.

41 Een Warm, en zeer konstig Landfchap; op
den Voorgrond een kluitagiige Weg met Ge-
boomte, nevens denzelven een oud Gebouw met
een Boog , waar door een Man op een Ezel ge-

zeten en gevolgt van een lastdragenden Ezel

,

ais doorgaat ; daar agter een Pleisterplaats by
hoog Gebergte , benevens eenige Reizigers te

paard en te voet; zonagtig en kragtig gefchilderd.

BOTH.
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BOTH. (JAN en ANDRIES)

Op Paneel , hoog 25, breed 36 duim,

N°.

42 In een Bergachtig Landfchap, befchouwt men
de Fabel van Jö ; Mercuur is verbeeld zyn
zwaard opvattende om Argus het Hoofd af te

(laan , terwyl deeze in een diepen flaap gedom-
peld zit, terzyde ftaat Iö, in een witte Koe
herfchept ; dit Stuk is warm van couleur , krag-

tig en meesterlylc uitgevoerd.

BOL. (FERDINAND)

Op Doek , hoog 50 , breed 40 duim.

43 Een Heer ftaande in een Landfchap ; hy is ge-

kleed als een Jager en heeft een zwarte Bonnet

met een witte Veer op zyn Hoofd , en is omhin-
gen met een Mantel ; op zyn regter hand houd
hy een Valk , en nevens hem flaan Jagt - hon-
den, hy is verbeeld tot de Kniën, en zoo
kondig en kragtig gefchilderd of liet van Rem-
brandt was.

DOOR DEN ZELVEN.

44 Een Juffer ryk gekleed, zy is verbeeld in de ge-

daante van de Jagt- Godin Diana , en heeft een

Pyl en Boog in haar handen , verzeld van een

Jagt- Hond; mede in een Landfchap, en niec

minder van konsc , zynde een weerga van de

voorige, en van dezelve grootte.

BOU-
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BOUDEWYNS. (...)

Op Doek> ieder hoog 7!, breed y\ duim.

N°.

45 Twee Stuks, geftoffeerde Bergagtige Land-
fehappen, met zwaar Geboomte en verfchei*

de Gebouwen geffcoffeerd.

BREENBERG. (BARTHOLOMEUS)

Op Doek, hoog 39, breed 32 duim.

46 Dit Stuk verbeeld de Markt te Athene ; op de

Voorgrond , ter i-tgterzyde , ziet men den

Wysgeer Diogenes in zyn Ton, wyzende naar

het Zonligt , Alexander is tegen over hem
aan de linkerzyde geplaatst, zittende op een

wit paard ; hy is verzeld van verfcheide Krygs-

knegten, en ander gevolg ; in 't verfcbiet , ver-

toonen zig veele groote Gebouwen en Ruïnen;
alles is krachtig en meesterlyk behandeld.

BREKELENKAMP. (QUIRIN.)

Op Paneel , hoog 23 , breed 18* duim,

47 Een Heremiet, zittende, met een Bril op zyn

Neus , te fchryven iri een Boek het welke op zyn

Knie rust ; naast hem op eene hoogte flaac

een Christus Beeld aan 't Kruis, een openge-

flagen Boek, Doodshoofd en Uurglas, be-

nevens een gevlogte Mande ; daarnevens, aan

een ftam van «en boom , hangt een Lantaarn ; het

Stuk is zeer uitvoerig in de manier van G.

Douw behandeld en een der bcsce van dezen

Meester.

BREU-
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BREUGEL. (JAN of de Fluweele.
)

Op Koper, hog rc^, breed iqJ duim.

48 Een Land en Watcrgezigt ; ter regterzyd*,

ziet men eenige Heeren en Juffers , en verder

werkende enhandeldryvendePerfoonen, bycen
hoogte daar een Molen op Haat. Jicn Vaar-

tuigmet Volk fchyntaan Land te komen, voorts

meer Vaartuigen, en in 't verfchiet een S.uds-

gezigt; alleruitvoerigst behandeld.

BREUGEL. (J.;

Op Koper , hoog rijj bred 8 duim.

49 Op een Houten Tafel, ziet men een Glas,

met diverfche Bloemen gevuld , als Tulpen,
Angelieren, Jonquilles, en anderen; uitvoerig

en fraai gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Koper, hoog 7,

1
, breed • duim.

50 Een Landfchapje ; op den Voorgrond , de Vlug-

tende Jofeph en Maria met het Kind op den

Weg, langs Geboomte; in 't verfchiet gebou-

wen ; uitvoerig en kragtig.

DOOR DENZELVEN.
Op Koper , hoog 4 , breed 6 duim.

51 Een extra uitvoerig Landfchapje met Geboom-
te ; tusfehen hetzelve een Watertje, en op den

voorgrond , Jagers mee hunne Honden.

BREU-
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B REU GEL. (J.)

Op Paneel.

$2 Een Landfchapje ; op den Voorgrond een Mm
by twee Vrouwtjes ftaande, terwyl een ander

rust; verder meer Beelden en een ver ver-

fchiet.

BREYDELLS. (F. )

Op Doek y hoog 3 2 , breed 40 duim.

53 Een Hofgezigt, waarin op den Voorgrond, \ty

eenig dood Wild , zig een Familie of Huisge-

zin vertoond, en in 'c verfchiet eenige Jaagtrs

met hunne Honden.

BROUWER. (ADRIAAN)

Op Paneel , hoog 13, breed io\ duim.

54 In een Herberg , ziet men eenige Boeren die

zig met drinken en rooken vermaaken , terwyl

een ander in de deur Haat te zingen ; dit Stuk-

je is uitvoerig gefchilderd en dunnetjes be-

handeld.

DOOR DEN ZELVEN.

Op Paneel, hoog $\ 9 breed 12 duim.

5$ Een Binnevertrek met eenige Soldaten , zittende

op de kaart te fpeelen en te drinken; Geestig

van Ordonnantie en Fenfcelbehandeling.

BROU-
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BROUWER. (ADRIAAN)
Op Paneel, hoog io, breed 77 duim.

N°.
5Ó Een aartig Boertje, zittende zeer natuurlyk te"

Jeezen, terwyl andere by den haard zitten j fix

en konstig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 6\, breed 5? duim.

57 E?n Boer, wien door een Kwakzalver een Kies

getrokken word, ter.vyleen Jonge op een Ton
fiaapt; grappig verbeeld en fix gefchilderd.

BURG. (A. van der)

Op Paneel, hoog 10j, breed 8* duim,

58 Ken Binnevertrek, daar een Vrouwtje voor een

Tafel zir, mee een Goudfchaal in haar hand ; zy
geeft een Gouden Penning aan een Man die ag-

ter haar lïaac , terwyJ een Jongetje een dier

Munten van de Tafel wil nemen; delicaat en

uitvoerig gefchilderd.

DOOR DEN ZELVEN.

Op Koper, Iw/g j, breed 3J duim.

50 Een bevallig Meisje, met een ftroo Hoedje op
het hoofd ; met haar regeer hand houd zy een

Bord vast daar een Haring op legt, en met haar

linker hand vertoond zy een ander; is aartig

gekleed, en zoo uitvoerig geicliiklcrd , of hec

van G. Douw wa*.

B BURG,
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B U R G. (A. van der)

Op Doek, hcog 19 1, breed 28 duim.

N°.
60 Een ryke Ordonnantie van een rneenigte Beel-

den , vertoonende de Offerhande van Jphige-

nia, tenvyl Diana op de Wolken bovenden
Altaar ter haurer verlosfing neder komt;
konilig en uitvoerig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel hoog 8^, breed 6\ duim.

61 Etn (taande Venus en Cupido in een Land-

fchap ; delicaat gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 32, breed 58 duim.

62 Een Fiora en Cupido, welke een Feflon met
Bloemen tortfen; fix gepenceeld, zynde een
Dvurftulc.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 29 \, breed 35^ duim.

63 Een zinnebeeldige Ordonnantie; in 't zelve ziet

men de Waarheid, zittende op den Voorgrond,
met etn Boek voor zich , ter zyde op een

Wolk vertoond zich de Gerechtigheid, waar

by een gevleugeld Kindje ; kragtig gefchilderd.

BUS-
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B U'S S C.H O P. (A.)

Op Doek, hoog 28, breed 17 duimt,

N°.

64 Een leggende Hen en een kraaijende Haan,

waar by een Duif, zittende op een fteenea

Vaas, in een Landichap.

CAMPHUYZEN.
Op Paneel, hoog 18, breed 24 duim,

C$ Een Winter -Gezicht met Boere- Wooningen
en Schaat sryders op 't Ys; in 't verfchiet eert

Dorp en Keik; natuurlyk verbeeld.

CAPPELLE. (Jan van de)

Op D ek
t
koog 30, breed 39 duim.

C6 Een ftii Water met veele ten anker leggende

en zeilende Schepen ; kragtig, in den trant \
ran

W. van üe Veile.

COUDYK.
Op Paneel, hoog 29, breed 42 duim.

Ci Een uitmuntend Stuk, verbeeldende den Koning
Salomon, doende Offerhande voor het Beeld

van Venus, hy is verbeeld, op den Voorgrond
.knielende, en omringd van zyne Wyven, ver-

zeld van verfcheide Priesters en ander Gevolg;
alles is zeer uitvoerig en delicaat gepenceeld ,

van een fchoon en aangenaam coloriet en een

kragtige uitwerking.

b % cuyp,



*o CATALOGUS
C U Y P. (den Ouden)

Op Doek , hoog 42 , Ireed 57 duim.

€>8 Een Landfchap mee Boomen en Bergen; op
derr Voorgrond is verbeeld Pan, die Siringa ver-

volgt , en eenige Beesten ; helder en fix.

C U Y P. (ALBERT)
Op Doek , hoog 44 , breed 66 duim.

69 Een kapitaal Gezigt op de Maas, langs de

Stad Dordrecht met een meenigte Jachten,

Schepen en kleinder Vaartuigen; voor aan ter

regterzyde ziet men een Sloep, daar een Be-

velhebber ter Zee, met zyn Gevolg in zit,

eenige Mannen die roeijen, en op 't voorfte

der Sloep (laan Trompetblaazers ; agter de

Schepen ziec men het groote Hoofd van

welkers Wal het Kanon der Stad gefchoten

word, ter linkerzyde legt een Booc by een

Bqeijer, vol Volk, terwyl de Trommel ge-

roerd word; in 'c verfchiet een Jacht het

welke vuurt; helder en zeer plaifanc , en

een der voörnaamfte Stukken van dezen

Meester.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 44, breed 66 duim.

70 Dit Heerlyk Tafreel verbeeld een Gezigt

op de Merure, voor de Stadt Dordrecht ; ter

linkerzyde by het groote Hooft, en verder

langs de Stad, leg "en een meenigte Jachten

,

Vragt- Schepen en andere Vaartuigen, mee

veel.
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veel Volk : voor aan ter regterzyde , ziet men
een Beurtfchip, waar by een Boot met twee
Officieren , welke daar aan gebragt worden

,

terwyi men een Sloep ziet aanfnellen, waar in

zich mede eenige Bevelhebbers , vergezeld

van een Trompetter , bevinden ; dit 6tuk ,

van kngt en verdienfte niet minder dan het

voorgaande, is etn volmaakte wederga tot

hetzelve.

C U Y P. (ALBERT)
Op Doek, hoog 46, breed 66 duim,

N".

71 Een zeer caphaal Stuk , verbeeldende een

ruim Landfchap in den vroegen Morgenftond
;

by een aangenaam Zonligt, ziet men, op den

Voorgrond, ter regterzyde, twee Heeren te

paard , en daar nevens rwee Landlieden rus-

tende by hun Vee; ter linkerzyde een Her-
der by een ftaande ei. leggende Koe, waar by

een Man die ie paard komt aanrennen; ver-

der ziet men een Rivier met Schepen ^eftof-

fcerd , en in 't verfchiet verfcheidé Gebou-
wen en hoog Gebergte; dit Konstlr.uk is van

een ongemeene fchoone uitwerking , en een

dair beste van deezen Meester.

DOOR DENZELVEN.
Op Dueky hoog 46, breel 66 duim.

72 Dit uitmuntend en capitaal Schüdery verbeeld

een Gezigt op een Hoffteede; op den Voor-

grond , ter regterzyde, zit een Heer op een bruin

paard , nevens dtnzelven ftaat een Man by

B 3 eenke
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eenige Schaapen en looiende Jxhthrn len;

een ander Heer, op een wit paard gezellen,

komt aanrennen, een Jongen ageer hem, met
een ftok in de hand, fchynt dreigend- hem
te vvilien flaan, ter linkerzyde ziet men op den

tweeden Grond een Heerenhuis met Beeldwerk,

voor dezelve nog een Heer te paard en meer
Beelden en Beesten , een helder en aangenaam
Verfchiet ; een Meesterftuk van konst en een

Weerga van de vorige.

DOOR DENZELVEN.
Op Dotk, hoog 42, breed 57 duim.

N°. .

73 Dit eapitaal Stuk verheeld een onftuimigeZee,

by een opkomende Onweersbui, vooraan ziet

men een Kaag- of Veerfehip, zeilende by dtn

wind ; verder een ander Schip dat zyne Zeilen

fhrykt , beneevens een roeijende Sloep ; her.

rollen der Golven en het bruisfehen van het

Water is zeer natuuarlyk verbeeld : het is fchoon

van ligt en donker en van een verbaazende uit-

werking.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 42 , breed 57 duim»

74 Dit eapitaal Schiidery verbeeld zeer natuur-

lyk een Maaneferryn in een Land- en Water-
gezigc ; ter rcgfitrzijde hocge Bergen , Boo-

rnen en Gebouwen , voor en benevens dezel-

ve een Water- met Visfebers in hun Schuit,

verder, zeilende Oorlog- Schepen en andere

Vaartuigen, kondig en kragtig gefchilderd,

en een weerga der vorige,

CCJYJ\
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CUYP. (ALBÊRT)
Op Paneel, koog 137, breed 11 èuims''

75 Op een Heuvel mee Gras en Kruiden bewasfen

by hoog Geboorme, ziet men een ffcaande en

twee leggende O^fen aan een Rivier, verders

hoog Gebergte, en een Tooren by Geboomte
in 't verfchiec ; dit Stuk is warm van couleur,

fix en natuurlyk behandeld.

76 In dit Stukje, welke een weerga van het voor-

gaande is, en van dezelfde grootte, ziet men
een Jongen, houdende een graauw geippeld,

en twee bruine Paarden by den 'loom , twee
Honden (taan 'er by, en in 't verfchiec ver-

neemc men eenige Gebouwen; in alles niet

minder van deugd dan het voorgaande.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek , hoog 45 , breet $% duim.

77 Een Heer zittende op zyn Paard , terwyl een

Jager hem fchynt te helpen ; daar agter een

Knegt, mede ce Paard gezeten voor e^n Bui-

tenhuis ; op den Voorgrond Jagchonden , en in

'c verfchiet een Landfchap, op een Heuvel
Herders met Schaapen ; alles is kragcig en

kondig verbeeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog\, breet; 35 duim.

78 Een Wincergezigt op de Merwe naar Rpen-
drechc te zien j op den Voorgrond vertoond

B 4 zich
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ziïï her Huis te Merwe, waar by een Tent,
verfcheide Ysfleeden en Paarden,* de Rivier

js ryk gefloffeerd met Schaatftnrydersen Voet-

gangers; dit uitmuntend Stuk, is niet min be-

vallig dan kunfrJg gefchiiderd en van een zeer

fchoone uitwerking weegens ligt en donker.

C U Y P. (ALBERT)
Op Koper, hoog io 1

,, breed 20 duim*

N°.

j\) Een Heuvelagtig Land rchap , met een Water-
tje op den Voorgrond, waarby men ter regter-

zydeeen Heer ziet , zittende op een grys Paard
,

en fchynende een ander Paard in bet water te

willen dry ven, terwyl het door zyn Meester

by den Toom wordt gehouden ; een ander op
een wit Paard gezeten, komt uit het water,

en verder vertoonen zig verfcheide Perso-

nen te voet en te paard ; her is zeer verdien-

ftig , fraai en uitvoerig behandeld , en 't

fchynt dat deeze Meester in die S:uk de ma-

nier van Womverman hèèft willen nabootfjn.

DOOR DENZüLVEN.

Op Doek , hoog 43 , breet 59 duim.

go Een aangenaam Land- en Watergezigt ; in 'c

zelve ziet men ter regterzyde een Herder,

zyn Vee dryven de op een Weg langs het

hoog Gebergte, en ter Jinkerzyde een Heer
te Paard, welke met een andere fchynt te

fpreeken , in 't verfchiet een llivier en eenige

Gebouwen.

CUYP.
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CUYP. (ALBERT)
Op Doek, hoog 40, brect 52 duim.

N°.

81 In een Land- en Watergezigt, ftaat ter reg-

terzyde een Koe opeen Hoogte, nevens een

ander die rust; voor dezelve een (taande rood-

bonte Koe, die vaneen Meisje gemolken word,
ter linkerzyde een Water met Schepen en

Schuiten by een Hooft , en in 't verfchiet

zeilende Schepen ; zeer konfrig van ligt en

bruin, en excellerend van effect.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 39, breet 5S duim.

t2 Een capitaal helder en zonagtig Landfchap;

op den Voorgrond zitten twee Mannen te Paard,

die tegen een ander , verzeld van Schaapen

,

fchynen te fpreeken ; verder, eenhoogen Weg,
d^ar een Man op een Ezel zit, en in 't ver-

fchiet meer Beelden en Beesten, hoog Ge-
bucmte, Bergen en Gebouwen.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 13, breet 16 duim.

83 Een bergachtig Landfchap; op den Voorgrond
eenige Heeren, zittende te paard, daar een
Perfoon byftaat, en andere die voorcryden;
kragtig van couleur.

B 5 CUYP.
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C U Y P. (ALBEIIT)
Op Doek

f
hoog 39, breed 64. duim.

#4 Dit konflige Schildery verbeeld een Woelend
Water, daar een Koopvaardy- Schip ten An-
ker legt , benevens een andtr Vaartuig , dut

met volle zeilen komt aanfnellen , tervvyl an-

dere Schepen haar zeilen ftryken, voorts een

Boot met Volk en verder de Stad Dordrecht,

meer zeilende Schepen in 't verfchiet.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoogati\, breed 28 duim.

85 Een aangenaam Stil Water, voor aan een Zei-

lend Schip, op hetzelve zitten veele Mannen
en Vrouwen, verder meest zeilende Schcpei*;

zeer konftig, en van een uitmuntende kra^t.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 13 , breed 20* duim.

%6 Een Winter en Bevroozen Water, met Paard

en Sleden , wandelende en fchaaisrydende

perfonen , en een Tent ; zynde een gezigt op

't Groote Hoofd en Toorn der Groote Kerk
te Dordrecht ; kragtig en uitvoerig.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog i?£, breed 28 duim.

87 Een Warm Landfchap; by het ondergaan der

Zon, ziet men op den voorgrond een Brug, waar

over
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overeen Man en Ezel gaan die beladen is, en
waar op een Vrouw zie, gevolgd van een last-

dragendenEzel, en een Man, die een ander
voorcdryfe.

C U Y P. (ALBERT)
Op Paneel, hoog 19J , breed 24 duim.

8S Dit Stuk verbeeld een Manege of Ry- School;

op den voorgrond , ziet men een Heer op een.

Wit Paard gezeeten, en daar nevens een, op
een zwart Paard , de Piqueur Haat by een

derde, die zyn paard vast houd, waarby een

Jongen fpeelende met een Hond; in 't ver-

ïchiet rydt 'er een om de paal , alles is uit-

voerig behandeld, naar Ph. JVouwerman.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel , hoog 9 , breed 1 1 \ duim.

go Een Landfchap , verbeeldende een Morgen-
Hond ; op den voorgrond, ziet men een Heer
te Paard , en daarby een Jonge , m et een Stok

op zyn Schouder, verder tenig leggend erj

itaand Vee; fix gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel , hoog 13*, breed 20 duim.

90 Een Rivier met eenige zeilende en andere

Vaartuigen; in 't verfchiet een Stad; lugtig

behandeld.

CUYP.
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C U Y P. (A L B E II T)

Op Paneel, hoog ijl, brééd 2clduim.
N°.

fi Een Stil Water
,

geftoffeerd met een Roei-

ichuit en drie Schepen, leggende langs een Dyk.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , hoog 7, breed 1? ~ duim.

92 Een Dorp-Gezigt en een Moolen, aan een

Rivier gelegen
,

geftoffeert met eenige zeilen-

de en leggende Scheepjes.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 10 , breed 12 duim.

93 Een Heuvelagtig Landfchap, geftoffeert mee
eenige Boeren -huizen , en een Waterput,
waarby diverfche Beeldjes zyn.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 16, breed 42 duim.

94 Een Campement voor een Belegerde Stad ; op
den Voorgrond fehynt een Officier met zyn
Overften in onderhandeling te zyn , verder,

twee Afgevaardigde , waar by een Trompecter

en een Officier te Paard ; verfebeide Krygs-

volk en andere Perioonen vertoonen zig me-
de op den Voorgrond , en verders eenige

'J'enten ; het is kragtig, uitvoerig en fmeltend

gepenceeld.

CUYP.
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CÜYP. (ALBERT) Y^O

Op Paneel, hoog 13, breed 17 duim,

N°.

95 In dit Stukje, befchouwt men een ftaanden

Boer, fpreekende met een Koopman in Bees-

ten, die een roodbonten Os aan een touw
vasthoud ; het is zeer verdienflig en Meester-

lyk behandeld.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 20 f
breed 15 duim.

p(5 Een Helder Landfchap ; op den Voorgrond,
Kruiden by een Stam van een Boom , verder

,

(taande en rustende Koeijen , alles zonagtig ge-

fchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog i6\
t
breed 24* duim,

#7 Een Land- en Water - Gezigt , geftoffeerd

met een ftaande Boer , een Boerin die een
Koe Melkt, en eenige Beesten; fix gefchil-

derd.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel , hoog 1 7 , breed 24* duim,

f8 Een Rencontre van verfchdde Ruiters, in

een H^uvelagtig Lan Ifchap ; dit Stuk is ryk
van Ordonnantie , uitvoerig en fix behan-
deld.

CUYP.
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C U Y P. (ALBERT)

Op Paneel, hoog 19, breed 2% duim.

N°.
<?9 Een Landfchap met Geboomte en een Ruïne i

als mede eenige Beelden en Beesten ; op den

Voorgrond, Koeijen in 't Water ftaande ; kloek

en konitig van fchil dering.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 1 81 > breed 28 duim.

100 Een aangenaam Landfchap; met Boomen en

Gebergte , in 't midden een Weg , daar een

Landman eenige Koeijen over een Brug

fchynt te willen dryven ,• zeer natuurlyk en

konitig.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 275, breed 35 duim.

101 De Bekeering van Paulus, op den Weg naar

Damascus ; dit Stuk is ryk van Ordonnantie j

kragag gefchilderd , vol vuur , en van eea

treffende uitwerking.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 16 \, breed 21 J duim»

102 Een fpiegelend Water, met Schepen en

Schuiten voor eea Stad , by Maanlicht ver-

beeld.

CUYP.
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CUYP, (ALBERT)
Op Paneel, boog 17 , breed 27 duim.

Nb
.

103 Op een hoogte legt een Jonge te flapen on-
der een Boom by eenige ftaande en leggen-

de Koeijen ; in 't verfchiet , ziet men langs

de Linden op een Stad ; zonagtig geklikt.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 9, breed 11 duim.

1 04 Voor een Zeehaven met Bergen en Gebouwen ,

ziet men Heeren te paard, en anderen te voet

,

waar by een lopend Hondje; kragtig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
JÓ5 Een Weerga, verbeeldende een Maanligt in

een Landlchap; men ziet een Man te paard,

nevens e^n te voet, eenige Osfen en Schaa-

pen langs den Weg voortdryven , verder een

Rivier tusfehen hec Gebergte; zeer natuur-

lyk en kondig.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 15, breed n\ duim.

106" Een Meisje halverlyf; zy heeft een pot mee
Olykoeken voor zich ; konftig gefehilderd.

DECKER. (C.)

Op Paneel, hoog 16, breed 14 duim.

107 In dit Stukje vertoond zig een oud Boeren-
huis en een Varkenlchuur ; een zittende Boer

en
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en een ftaande Boerin fchynen met malkander

te fpreeken ; in 't verfchiec ziet men
een Man te paard; alles zeer natuurjyk ver-

beeld.

DECKER. ( CORNELIS.

)

Op Paneel, hoog ig, breed 2$\duim.

N°.
108 Eenige Boeren huizen tusfchen het Geboom-

te, langs een ftil Water, met een Visfcher

in zyn Schuit ; kloek behandeld.

DOOR DENZELVEN.
108* Een Weerga, zynde mede een Landfchap,

met Boeren huizen en Boomen , en een Man
die, langs het zelve, in een Schuit vaart.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog ij*, breed 10* duim.

109 Een Landfchap met Geboomte ; in 't midden

een Brug daar Volk op rust; kragtig en goed
-gefchilderd.

* DELEN. (DIRK van.)

Op Paneel, hoog 19, breed 16 duim.

110 Een pragtig Gebouw, kondig van Perfpec-

tief ; op den Voorgrond , een Juffer pragtig

gekleed, en een aartig Hondje 't welk voor

haar loopt ; delicaat behandeld.

DELEN,
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DELEN (DUIK van)

Op Paneel , hoój 17, Bced 135 duim.

in Voor den ingang van een pragtig Buitenhuis,

ftaat een Hondje te wagten naar een Heer
en Juffer, deftig gekleed , welke op den hoels

van 't Gebouw aankomen ; in 't verfchiei

een Hofgezigt.

DENNER. (. . O
Öp Doek , hoog 29 , breed 24 duitH.

iil Een Man halver!yf, zittende opeen Stoel, rus-

tende met zynarm op een Boek ; hy heeft eert

gryzen baarJ , en een Mantel met Bont om
't lyf ; konftig gepertcee'ld.

Hg Een Oude Vrouw, tot een Weerga, zy heefc

een Bril in haar regterhand, en een Bjekop
een Tafel voor zich , en is gekleed als de vorige.-

DOEL. (J. van)

Op Paneel , hoog 1 8J , breed 2£ duim.

114 Eenige rustende Ruiters te paard en te voer^

by Tenten , in een Landfchap j helder g^fcnn-

derd.

DOES. (S. van der)

Op Doek, koog i8£, breed 22 duim.

1 15 Op den Voorgrond eenige Schaapen , Rammen
en Koeijen , benevens twee Herders , die famen
fehynen te kouten; in 't verfchiet Boomen*
Bergen en Gebouwene Warm van coïoriet.

/
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DOES. (S. van der)

Op Pan?L

116 Een Groep Koeijen, Schapen, Ram en Bok,
verzeld van eenige Lieden te voet, en op
Kamelen gezeeten , voorts Herders en Gebou-
wen in 't verfchiet; weerga der vorige.

DOOR DENZELVEN-
Op Paneel, hoog 12, breed 14* duim.

117 Een Herder die eenige Bokken, Schaapen en

Rammen langs een Weg dryft ; benevens een

oud Gebouw; alles in een Landfchap, uit-

voerig en warm van Coloriet.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , hoog 9 , breed 1 1 ï duim,

118 Een Man, zittende in een Landfchap by een

flaande Koe , Schaapen en een Bok.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , hoog 9*, breed 12* duim.

119 Op een grazigen Heuvel, ziet men een leg-

gende Koe, benevens twee Bokken en twee
Schapen , waar by een rustende Herder.

DOES. (JAN van der)

Op Paneel, hoog o| , breed yl duim.

120 Een aartig Landfchapje, met Bokken, Scha-,

pen en Rammen op den Voorgrond; daar ag-

ter een Herder met Schapen by hoog Ge-
boomte en Benren in 't verfchier.

DON-
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DONGEN. (D. van)

Op Paneel, hoog ioj , breed 1% duim,

NS,
iüi Twee Stuks, geftoffeerde Landfchapjes 'met

Beelden en Beesten.

DOÜ. (GERARD)
Op Paneel, hoog ii\, breed nj\ duim.

122 Dit zeldzaam Kabinet Stukje vertoond een

Nis , door dezelve ziet men een Jonge-
ling voor een Tafel zitten , daar een branden-

de Kaars in een Kandelaar op ftaat ; voor hem
itaateea Pleisterbeeld, 't welk hy fchyndnaar

te tekenen , in een Boek , dat voor hem legt

;

nevens het zelve ziet men eenig Tekengerced-
fchap en een Globe; aan den bovenkant der

Nis, hangt een Gordyn. Alles is zeer uitvoe-

rig , en het Kaarsligc doet zoo een effcér. , 't

weik de natuur evenaart.

DUBBELS. (HENDRIK)

Op Paneel, hoog 14, breed 18 duim,

123 Dit verbeeld een Winter, op den Voorgrond
eenige Mannen, die een Slede langs het Ys
voorttrekken: verders een Brug en eenige

Boere Woningen ; zeer konftig en kragtig.

DUCK. (JOH. ie)

Op Paneel, hoog it, breed i?l duim

124 Ineen anticq Gobouw met Beeldwerk , ftaan

eenige KrygslieUen , voor dezelve ten Juffer

,

C 2 djg
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die voor hun knielt en iets fchynd te vef-
zoeken : verder Soldaten en Vrouwen , zit-

tende voor een Trommel te drinken en zig

vrolyk te maken ; ongemeen uitvoerig.

DUS ART. (CORNELIS)

Op Doek, hoog 123, breed ie, duim.

12.5 In een Boeren Binnenhuis ; ziet men een
Vrouwtje, zittende te zingen, met een Kind
op haar ichoot, waar by een Boer fpeelende

op de Viool, en een ander die op de Tang
fpeeld ; agterwaards in het Vertrek , twee
andere vrolyke Boeren , by den Haard, op den
Voorgrond , en aan den wand ziet men eenig

Boeren Huisraad. Dit Cabinet Stukje is* uit

voerrg en fraay gepenceeld, en een der bes»-

te van deze Meester.

DYCK. (ANTHONIE van)

Op Doek, hoog C6, breed 53 duinï.

126 Koning Carel den Eerden, zittende ne-

vens derzelver Gemalinne , Koninginne Hen-

riettc de France, mee deszelfs Zoonen, op-

gevolgde Koningen van het Britfche Ryk,
namentlyk Carel den Tweeden , ter regterhand

aan de kniën van zyn Vader (taande, en Ja-
cobu's den Tweeden , zittende op de linkerarm

van zyne Moeder de Koningin, alle ten voe-

ten uit, en Konin^lyk gekleed; nevens den

Verst ilaae een Tafel, daar zyn Koninglyke

Kroon en Septer op rust, en agter dezelve

Colommen, daar een Gürdyn aan hangt; in

-i
- hec
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het verfchiet het Paleis Whitehal. Hetzelve

is bekend door de Prent, die, door Bernardus

Baron 174 1. gegraveerd, daar van uitgaat.

f$B. By dit Schildcry is een Tekening , met een Be~

fchryving; behelzende: dat dezelve getekend is

naar dit beroemde Schildery , 't welk door den

Ridder Antoni van Dyk , te Londen naar 't Ie

ven gefchilderd is ; dat dit Schildery uit den

Brand van 't Paleis IVhitehalgered en voor veels

Jaaren y
door de Familie Qavidfon , uit Engeland

naar Holland is overgebragt.en van welker Familie

het Cachet agter op het Schildery gezcgelt Jlaat,

'Er werden tot bewys by dit Stuk nog gevon-

den, verfcheide fVapenfchilden in Lysten, van deze

aanzienlyke Famielie
, Jommige met agt en andere

metfestien Qtiartiercn; als mede de aftekening van

't Kasteel der Baronie van Curchil, 't Landhuis

vdn voorfz Familie ; alwaar dit Stuk , voor de

overvoering na Holland
,
geplaatst is geweest.

DYCK. (ANTHONIE van)

Op Doek, hoog 66, breed 44 duim,

N*.
J27 GraafJan van Nasfau, zittende nevens zyne

Gemahnne, Ernestina Tolanta ; Nevens de-

zelve (laan hunne Kinderen , zynde een Zoon

,

en drie Dogteren , alle ten voeten uit en

Vorftelyk gekleed, tusfehen twee CoJommen,
daar hunne Waapen- Schilden aan hangen,
en een Gordyn bovtrj hunne Hoofden genegc

is; nevens hetzelve ziet men een Landfchap;
mede bekent door de Prent, die, door B. Ba-
HQN gegraveert , daar vanuitgaat.

C 5 DYCK,
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DY.CK. (gemerkt h. van)

Op Doek, haog 14,V, Zw&/ 10 duim.

M.
128 Een gezelfchap van Meeren en Juffers aan

een Tafel, zittende op de Kaart te tpeelen en

te drinken , benevens een gedekte Tafel daar

een glas Wyn en een fchootel Perziken op
(laan ; fraay van couleur en mals van fchilde-

ring.

EECKHOUT. (GER;BRAND van den)

Op Koper , hoog 9, breed 1 \\ duim. i

129 Dit Cabinet Stukje verbeeld , daarSimeon in

den Tempel met het Kind Jezus in zyn ar-

men , knielende lovende is , in 't byzyn der

Schriftgeleerden; voorts Herders dieGcfchen-

ken aanbrengen en het Kind metf eerbied aan-

fchouwen ; zeer kragtig en uitvoerig.

ELSHEIMER. (ADAM)

Op Koper, hoog 9, breed 1 1\ duim.

130 Een hoog bergagtig Landfchap; gefbffeerd

ter rechterzyde met de Historie van den
barmhartigen Samaritaan: en in 't verfchiet,

een drift Reesten; alles uitvoerig en kragtig

gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.
Op K'per , hoog g* , breed 1 1 duim.

J3i'Een boomryk Landfchap, verbeeld by het

Maanligt, op den Voorgrond geitofFeerd met
de
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de vlugt naar Egypten; dit Stukje is niet min-

de r dan het voorgaande ; en kan tot een weerga,

van hetzelve dienen.

ELSHEIMER. (ADAM)
Op Koper , heog 7* , breed 10 duim.

N°.

132 Tobias met den Engel op den weg r ïn een

Landfchap ; uitvoerig en kragtig , met- de

prent die daar van uitgaat,

ELST. (J. van der)

Op Deeky hoog 26 9 breed 3+ duim.

133 Een bergagtig Landfchap , zynde een Maan-
ligt

,
geftonverd met een Kreeftevangst ; fix

en kragtig gefchilderd-

EVERDINGEN. (ALLARD van)

Op Doek, hoog 17, breed '22 duim.

Ï34 Een befneeuwt Wintergezigt, met eenige Boe-

renhuizen , naby een water gelegen ; op
den Voorgrond leggen omgehakte Zoomen

,

en in 't verfchiet vertoond zig agter het

geboomte een Kerk-Tooren; het is aardig

geftoffeerdj en zeer natuurlyk behandeld.

FARGUE. (MARIA la)

Op Paneel , hoog 15, breed 18 duim.

135 In een gemeubileerd Binnevertrek , ziet men
een Heer, zittende te leezen in een Boek , terwyr-

by Tabak rookt, voor een opgefchooven

C 4 Haam;
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Raom, by een 7 aftl daar Theegoed op flaaj:,

benevens twee Juffers en een Jonger Juffer,

terwyl een Dienstmeid met een Kind op haaf

arm , het vertrek inkomt ; goed van konst.

FREDRIKS. (H.)

Op Paneel, hpog 22, b,refd 18 duim.

136 Een marmere Tafel j op dezelve rust een.

Nestje met Vogel - Eijeren by veele Vrugten»
als Witte- en Blaauwen Druiven , Perziken

,

Abrikoozen, Meloenen en eenige Bloemen,
tegen éen fraaije Vaasj alles zeer uitvoerig

btfiandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 22, breed ig duim.

137 Op een marmere Tafel, ziet men een Nestje

mei Jonge Vogelen , by eenige Vrugceri

,

benevens Bloemen , rondom een fierlyke

Vaas gefchikt, daar Infe&en op zitten $ zeer

uitvoerig en delicaat behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 28^ > breed 22 duini.

^38 Op een Tafel legt een blaauw Kleed, op het

zelve een opengefneede Meloen, Perziken,

Pruimen, Druiven, Abrikoozen, "en ander

Fruit ; boven het zelve een Vogel op een

Tak, Annanas en Bloemen, rustende tegen

gen, Nis j hejder en uitvoerig.



van SCHILDERYEN. 41

FLINCK. (GOVERT)
Op Doek, hoog 2 5j, breed ig duim,

N°.

129 In een Landfchap ; ziet men een bevalh'ge

Jonge Dame, in een wie fatyn kleed, met
gouden pasfemen ten belegd, haar hoofd is mee
een bloemkrans verfierd , en in haar linker

arm, houd zy een Herders Staf; ter zyde

van .dezelve (laat een andere jonge Dame,
haar hoofd bedekt met een ftroo hoedje mee
bloemen verfierd, zy fchynt aan de eersrge?

melde een Fluit te overhandigen ; pp den

Voorgrond zyn eenige Schaapen. Dit Scliil-

dery is verftandig en meesterlyk behandeld;

en het fatyn is byzo*^er natuurlyk verbeeld.

FYT. (JOHAN)
Op doek, hoog 57* , breed 100 duim.

I40 Een extra kapitaal Stuk; verbeeldende een

terugkomst van Diana en haare Nimpherj van

de Jacht, zy is gezeeten onder een Boom,

Hart, Pdtryzen en ander Wild; benevens

met dood Gevogelte in haar hand; op den

Voorgrond legt een ?wynsboofd , een dood

Ha
drie Honden. Dit Stuk is krachpig gefchilderd,

en zeer natuurlyk verbeeld , en de sart der

Gieren is 'er zeer verftandig in uitgedrukt.

GAEL. (BARENT)
Op Doek, hoog 24, breed 32 duim,

|4i By de overblyffelan van een oud Kafteel,

ziet men een Pleisterplaats, een beladen Kar,

C $ twee

A
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twee Paarden en een Ezel ; in 't verfchiet eenige

Osfen met hun Hoeder, by een Water; die

Stuk is helder van couleur en fix gefchilderd.

GELDER. (AART de)

Op Doeky hoog 3.J, breed 38 duimf

N°.
142 In dit zeldzaam Tafreel ; ziet men de Koning

David, leggende als afgeleefd opzyn Koning-

lyk Rustbedde , waar nevens een Tafel,

daar zyn Gouden Scepter en Kroon op legd

,

en een Gouden Beker op ftaat ; voor hem
zit Abigaël, pragu'g gekleed, met de ar-

men voor haar borst, dien Held met verwon-
dering befchouwende; dit Stuk is in een zeld-

zaame manier behandeld, verftandii* «*an ligt

en bruin , en doet een wonderlyk efTLcl.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek 9 h$og 17, breed 14 duim.

143 Een Jongeling, ten halverlyve omtrent van

vooren te zien, rustende met zyn hand op
een flok , en met de andere op een houten

Baiufter; zyn Hoofd is bedekt meteen losfen

Hoed. Dit flukje is ongemeen fchoon behan-

deld, in de manier van Rembrand; en zoo

goed als van dien Meester.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 64, breed 45 duim.

14 j. Een zittende Vrouw, verbeeldende de Vry-

heid; zy heeft de Spheer, met de Hoed
daar
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danr op, in haarRegterhand, met de voeten ver-

trapt zy de Kluisters, en is ryk uitgedost,

en omhangen met een Geborduurden Mantel.

Dit Huk is een der beste van dezen Meester.

GELDER. (AART de)

Op Doek hoog öo , breed 48 duim

145 Een zittende Vrouw, verbeeldende de Een-

dragt 4 zy heeft een Palmtak in haar Regter-

hand, haar Linkerhand legt op een Heimet,

welke op haar kniën rust, en onder haare voe-

ten eenig Krygsgeweer. Konsüg behandelt.

DOOR DENZELVEN. 1689.

Op Doek, ieder hoog 37, breed 32 duim.

146 Een Mans Portrait halverlyf ; hy rust met zyn

regter arm op een hoogte en heeft een kant<£

Bef aan.

i46*Een Vrouwe Portrait, mede halverlyf; zy is

in 't Paars gekleed , met een Kante Kraag om
haar hals , en heeft de handen over malkan-

der , rusiende met de linkerarm op een Ta-
pyte kleed ,* zeer raar en zonderling van be-

handeling , beide van eene grootte.

GERARS van ANTWERPEN.
Op Doek, hoog 37 a

, breed 36 duim,

157 Een Bachenaal; zynde een ordonnantie van
verfcheide Kindertjes , verbeeldende een Bas-

relief; zeer natuurlyk behandeld.

GOL- H
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GOLTIUS. (HENDRIK)

Op Paneel
t
hoog 81 , breed 6 duim.

fNK

148 Een Geestelyke Ordonnantie, verbeeldende

de Geesfeling van Christus, het is uitvoerig

behandeld, en draagt de kenmerken der echtr

heid volgens de Prent , die onder de Pasfien

van dien Meester daar van uitgaat.

GOOL (JAN van)

Op Paneel, hoog 13, breed 17 duim.

149 Op een Heuvel, onder een Boom, ziet men
een Boerin een Koe melken , daar een

landman nevens ftaat, en verder meer Koeir

jen , Schaapen , en Bokken ; keurlyk behan-

deld.

GOIJEN. (JAN van)

Op Paneel , hoog 1 2 , breed 2 1 duim.

150 Een aangenaam Watertje, langS Bqere- wonin-

gen en Geboomte, ter regterzyde een Hooi-
barg daar de lieden bezig zyn hst Hooi uit

hun Schuit in te werken, ter. linkerzyie

vaarende Visfchersi dit ftukje is fraai van
couleur.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel , hoog 12, breed iG duim.

151 Een Kabbelend Water , met veel zeilende

Scheepen en Schuiten , in 't verfcru'et een Dorp
en voor aan een Pont daar in een Wagen met

faar«!
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Paarden en eenige Menfchen overvaren; plaï-

fant van ordonnantie en helder en kragtig.

GOJJEN. (JAN van)

Op Paneel, hoog 15, breed 24 duim.

N J
.

152 Een Wintergezigt langs deMerwe; terReg-

tefzyde een Dorp, by dezelve een menigte

Schaatferyders en wandelend Volk ; eu

Sleeden op het Ys , de Stad Dordrecht in 'c

verfchiet ; van de beste en uitvoerigfte foort

van dien Meester.

DOOR DENZELVEN.
Öp Paneel, hoog 23, breed 13 duim.

153 Een Landfchap; op den Voorgrond een Boe-

ren - Wagen met Paarden en vol Volk j verder

een Pleisterplaats by Boere-Woningen en Ge-
boomte, met meer Volk te paard en te voet^

helder van coloriet.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 9, breed 11 J duim.

154 Een Land- en Watergezigtje , geftoffeerd met
eenige Schuitjes, en een belaaden Pont j lug*

tig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, boeg 17 , breed iy\ duim.

i£$ Een Gezigt op de Stad Haarlem; de Voor-
grond is geftoffeerd , met eenige Visfchers,

verder zeilende en andere Vaartuigen.

GOÏJ-
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GOIJEN. (JAN van)

Op Paneel , hoog 1 5 , breed 2 2 duim.

N°.

156 Een Landfcfaap met Boomen en Boere- Wo-
ningen i op den Voorgrond een Heuvel,
daar een Man en Jonge met een ander ftaan

te kouten by e-en Hek. Fix behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 16 , breed 20 duim.

157 Een woelend Water, voor aan een Boor met
Volk, benevens een Dorp - Gezigt en Paalwerk,

\erder zeilende Schepen ; kloek behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 28, breed 40 duim.

158 Een ruim Gezigt op een Stad, met een mee-

nigte Beelden en Beesten , en varende Schui-

ten en Schepen; zeer natuurlyk.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog iC,, breed 25 duim

159 Een heuvelagtig Landfchap, met Boomen en'

Woningen , en eenige Beeldjes.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 18 , breed 23 duim.

1C0 Een Zeedorp; op den Voorgrond eenige

Kooplieden met Visch; verder ziet memby
* het ftrand meer gewoel en Vaartuigen.

GOI-
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GOIJEN. (JAN tan)

Op Paneel , hoog 15, bretd 25 duim.

N°.
16 l Een Gezigt op de Ruïne van 't Huis de Mer-

we, langs het Water by de Stad Dordrecht;

op den Voorgrond Visfchers, in hunne Schui-

ten en zeilende Schepen ; zeer plaifant.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 13*, breed 2cj duim.

161 Een ftil Water langs Geboomte ; daar een

Schouw met Beesten vaart , en Hengelaars

in een Schuit zitten te visfchen.

DOOR DENZELVEN.
Op Doeky hoog 26, breed 30 duim.

163 Een woelend Water, met zeilende Schepen

;

fix gepenceeld.

GOIJEN 1625. (J. van) in de manier van

zyn Meester, E. van den VELDEN.

Op Paneel , hoog iC\ , breed 25* duim.

164 Een Landfchap; op den Voorgrond een Wa-
ter, daar een Pont met Menfchen en Bees-

ten overvaard, en meer varende Schuiten en
Beelden , ter wederzyden Gebouwen en Boo-
men, en een Derp in 't verfchiec.

G Y Z E L S. (P.)

Op Koper, hoog 13*, breed 11 duim.

165 In dit Tafreel ziet men een dooden Haas,
hangende met zyn looper aan een Jachtroer , de-

wel-

i
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dewelke tegen een Boom op den grond rust ; by
hetzelve veelerlei dood Gevogelte en een Haan-

de lilond; op den Voorgrond een Distelplanc,t

en in 't verfchiet een Landfchap ; verwonder-

lyk uitvoerig behandeld.

GRAAF, (de)

Op Doek, hoog 24, brééd 30 duim.

Nö
.

166 Een Landfchap' met Geboomte ; op den Voor-
grond zittende Mannen die op de Kaart fpee-

Jen, daar een Paard voor de Ploeg en een'

IVian by (laat.

Il ALS. (FRAN S)

Op Doek, hoog 22, bteed 27 duiih,^
e
J

l6j In een Tuingezigt voor een Huis, ziet men
ter linkerz^de een Heer, zittende op een?

fteene Bank, en daar nevens een bevallige

Vrouw; ter regterzyde (laat een ander jon^

ïïeer, en aan zyn zyde een jonge Dame ; het

is waarfchynlyk een Familie, de Perfoonetf

die hier in voorkomen, zyn zeer kostelyk

gekleed volgens de dragt van dien tyd, en
fchynen lieden van den eerften rang te zyn

;

men kan dit Stuk met regt voor een der beste

en uitvoerigfte van deezen Meester houden.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 27, breed 24 duim.

168 Een, Man die met- zyn regterhand z^n Hoed
afneemt, en inde linker een Kan draagt; frx-

aangefmeerd.

HAL&,
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HALS. (FRANS)
Op Doek, hoog 26*, breed 22} duim,

169 Twee Jongens halverlyf, fchynende te zin-

gen, uiteen blad , 't welk een derzelven inzyn

hand houd ; kloek behandeld en kragtig.

HELMONT. (M. van)

Op Doek , hoog 63J , breed 85 duim.

170 Een zeer Capitail Stuk; verbeeldende een

openbaaren Markt, by een der Brabandfche

Sceden ; een menigte Perfoonen van verfchil-

lende Rang en Sexen ziet men in byzondere

bezigheden hier te faamen ; allerleie koopwaa-
ren vind men 'er ten toon gefteld , en der-

zelver Kooplieden fchynen zig te beyveren,

om hunne Waarcn uit te venten; het is van

een goed Coloriet ; uitvoerig en kragtig ge-

fchilderd.

HEEM. (JANDAVIDS de) 162S.

Op Paneel , hoog 12»
1

, breed i$\ duim.

171 Een Tafel, daar een Porceleine Schotel op

ftaat', met veele Vrugten; voor dezelve

eenige Blauwe en Witte Druiven , Meloenei

en Pruimen , op den kant der Tafel rust hec

Portrait van den Meester; en is eender uit-

voerigfte Stukjes.

DOOR DENZELVEN.
Op Doekt hoog 18, breed.24 duim.

17* Een fteenen Tafel , op dezelve blauwe en

witte Druiven^ Abricoozen en Pruimen , be^-

D nevens
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nevens een porceleine Kan, een Glas, en een

Schotel met een gdchildeCitroenjen meerVrug-
ten; alles delicaat behandeld.

HEEM. (CÖRNELIS de)

Op Deck, "hoog lij , breed 14- duim.

K°.

173 Op een Tafel legt een Kleed, en daarop een

Schopte! met Yygen , Perziken , Abricozen %

Druiven , en ander Eruit ; alles uitmuntend

de natuur gevolgd.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek) hoog 26 , breed 20* duim.

174 Een ileenen 1 afel , daar een Fles met veele

Bloemen op llaat j extra uitvoerig gefchilderd.

HEEMSKERK. (L.)

Op Paneel, hoog 9, breed 7^ duim*

J75 Drie Boertjes, zingende door een Vengfter;

kragtig gefchilderd.

HEERMANS. (FRANS)

Op Doek
t
hoog 18 > breed 24 duim.

176 Een Dorpgezigt , langs een Water met Schui-

ten, vol boeren en Boerinnen die vrolykzyn;
zeer plaifant.

HEUS. (GUUELMO de)

Op Koper, hoog 13*, breed 17* duim.

177 Dit delicaat Schildery vertoond een Land-
fchap , door/heden met een loopende Ri-

vier .
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vier, en Waterval, tusfchen kluitagtige Ber-

gen en Boomen, op den Voorgiond ziet

men een weg mee hoog Geboomte, alwaar

een Vrouwtje op een Ezel gezeten, verzeld

van een Man te voet, voortgaan, gevolge

van Schapen ; in 't verfc.hiet , Gebouwen en

Bergen. Van de beste en uitvoeriglte fchildc-

ring van dien Meester.

HEUS. (GULIELMO de)

Op Paneel , hoog 29, breed 40 duim»

N°.

17^ Een hoog Bergagtig Landfchap, ryk voor-

zien van Geboomte; ter Jinkerzyde, op den
Voorgrond gefrotteerd , met een beladen Ezci

v/ordende gevolge van een Man , en een

Vrouw te paard ; dit ftuk is Meesterlyk en

z^nagtig gepcnceeld.

HEYDEN. ( JAN van der ) en A. van de VELDE,

Op Paneel, hoog 13, breed iC\ duim,

179 Een Brabands Stadsgezigt , op Klooster»

Kerken, en andere Gebouwen; aller uitvoe-

rig en delicaat gefchilderd , door J. van der

Heyden , en ryk gecoiffeerd met wandelende
Beeldjes, door A. van de Velde ; alles van de
beste foort dier beide Meesters.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 15, breed x8 duim. ,

Igo Een Gezigt in een Stad , ter wedmyden Ge-
bouwen, in V midden een Gragt langs een

D 2 -Straat
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Strait met hooga Boomen ; alles is op *t uit-

voerigst behandeld , en gettoffeerd met wande-
lende Beeldjes , door A van de Velde.

HEYDEN. (J. van der)

Op Paneel , hoog 12, breed 17 duim,

IV .

181 Een Landfchap, ter linkerzyde een oud Ge-
bouwen Wooningen , ter regterzyde Geboom-
te en Huizen, in 't midden een weg met
Beeldjes; zeer uitvoerig.

HOBBEMA. CC)

Op Doek . hoog 38 , breed 3 1 duim.

182 EenBofchag'ïg Landfchap met hoogGeboomte,
in 't midden een Weg gettoiFeerd met Beelden

en Beesten.

183 Een weerga, zynde mede een Landfchap met

hoog Geboomte.

HOET. (GERARD)
Op Paneel, ieder hoog 17, breed 20 duim.

184 TweeftuksCapitaaleenrykeOrdonnantien van

verfeheide Beelden , zynde verfchillende Offer-

handen , of Feesten , de Godin Flora toegewyd,

uitvoerig gepenceeld ; en aangenaam van color.

DOOR DENZELVEN.
Op Koper, Jnog 7, breed 10 duim.

iji In dit Landfchapje met antique Gebouwen,

op een hoogte, ziet men op den Voorgrond eeni-

ge Kindertjes, een derzeJve zit met een Roo-
zen-
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zenkrans in zyn hand , een ander die op een

Kruik rust, twee die mee een Schaap fpee-

]en, en meer anderen in 't verfchiet; deli-

caat behandeld en fraai van coloriet.

HONDEKOETER. (MELCHIOR de)

Op Doek, hoog 36, breed 43 duitn^/^X\)^

1&6 Een (taande Goudlakenfe Haan, omziende

naar een Kalkoen fe Haan , die agter hem aan-

komt, terwyl een witte Hen haar Kiekens

befchermd ; daar agter een zwarte Hen , fra;m-

de by een Hut; voorts Hoornen en Boeren-

huizen in 't verfchiet; Meesterlyk behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek , hoog 5 1 , breed 45 duim.

187 In 't midden van dit Landfchap ftaat een gr^o-

te bonte Gans, voor een Wacer daar een wit-

te Eend voae! met haar Jongen in zwemt, bene-

vens dezelve ftaat een ander by rustende Eend-
jes, een ander loopt als fchre>juwende voort;

opeen hoogte zit een bonte Kraai, benevens

een vliegende Duif; in 't verfchiet Gebergte.

HOOGE. (PIETER de)

Op Doek, hoog 28, breed 23 duim.

288 In een ftinnevertrek, voor een Raam, (laat

een Heer met zyn Nagtrok aan voor een

Lesfenaar , die hy opend en op een Tafel

ftaat, daar een Tapyten Kleed, en een open

Boek op legt ; aan den Wand hangt een Reis-

D 3 zak,
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zak, een Geldbeurs en een Zee Ksart ; op den
Voorgrond ftaat een Zct.lftoel, en meer by-

werk ; alles tegen een ligte Muur verheeld,

en dus doet dit Tafreel een kragtig eflecr..

HOOGE. (PIETER de)

Op Doek, hoog 40, breed 51 duim.

Nó
.

189 Een eapïtaal ruim gemeubileerd Binnenvertrek,

ter regterzyde ziet men eenige Heeren en

Juffers aan tafel zitten, te eeten en te drin-

ken, en ter linkerzyde een Heer, die op een

Bas fpeelt, benevens Juffers die zingen, en

meer bywerk, konftig en kragrig.

KONTHORST. (GERARD)

Op Paneel, ieder hoog 30, breed 25 duim.

Ipo Vyf ftuks Vrouwen -Pourtraiten , verbeel-

dende de Vyf Zinnen; zy zyn Exen krag-

tig gefchilderd.

HOLBEEN. (HANS)

Op Paneel, hoog ?l , breed 6{ duim.

J91 Het Pourtrait van Erasmus, zeer uitvoerig.

H'OREMANS, ( G.

)

Op Paneel, hoog 23, breed 29* duim.

192 In een gemeubileerd Binnen- Vertrek, ziet

men een vrolvk Gezel ffchap aan een Tafel,

zittende Thee en Coffy te drinken, verder

een Dame, fpeelende op her. Ciawier, waar

by
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by eenige aandagtig zyn, een Heer fpreekc

met een Meisje, terwyl een oud Man beezig

is te galantifeeren ; dit Stuk is van een goe-

de houding, fix getoetst, en zeer natuurlyk

van effect.

HOUBRAKEN, (ARNOLD)
Op Paneel f

hoog 20, breed 23 duim. '

N°.

193 Op een pragtigen Zetel , in een Paleis , ziet men
de Koninginne Esther zitten ; voor haar

ligt Haman geknield, in etn fmeekende hod-

ding; Ahafueros (laat wat verder, en fchync

zyne bevelen aan een ander Hoveling mee
veel drifc te uiten; aan den Ingang van hec

Paleis, ziet men twee Kryg*knegten ; de Beel-

den zyn konftig geteeken:! , het coloner is

bevaliig, en alles is ongemeen fraai en de-

licaat gefchilderd.

DOOR DEN ZELVEN.
Op Dceky hoog 297, breed 3 7 duim.

194. Op den Berg Parnas vertoond zig de Gi-
din Minerva in een Wolk , ftaande by Apol-

lo , dewelke verbeeld is zittende , verzeid

van de Zanggodinnen ; drie derzd ven ziet men
dansfende op den Voorgrond, terwyl twee
andere Mufiek fpeelen. Alles is kragcig en
fmeltend gefchilderd.

HÜGTENBÜRG. (JAN van)
Op Doek, hoog 25, breed 30 duim.

195 In een heuvelagtig Lapdfchap
g befchouwc

men een heevige Actie tusfehen Ruitcry, de
D 4 aan
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aanval en defenfievin veelenis zeer woedend;
op óen voorgrond leggen verfcheide gefreu-

velde en gek wc.fte Krygslieden en Paarden,

in 't verfchiet ziet men een hevigen Aan*
val, de verfchillende haristogten zyn in dit

Stuk byzonder wel uirgedrukt, alles is krag-

tig en uitvoerig gefchildert.

HUGTENBURG. (JAN van)

Op Doek, hoog 15-;, breed 21 duim.

ipó Vooreen belegerde Stad, vertoont zig een
VeldOag, op den Voorgrond ziet men een
Officier op een wit Paard , fchynende met
den Standaard , beneevens anderen , de vlugt

te neemen ; ter linkerzyde vertoont zig een
generaal Gevegt, en ter regtcrzyde vlugten-

de en nog in aólie zynde Partyen. Dit Stuk

is meede zeer fraai van ordonnantie en be-

handeling, en niet minder als het voorgaande.

HÜYSMANS, van Mechekn.

Op Doek, hoog 14, breed 17 duim*

j£7 Een hoog bergagdg Landfchap, met zwaar

Geboomte en Gebouwen, op den Voorgrond

met eenige Beelden gefloffcerc. MeelterJyk

behandelt.

HUYSUM. (JAN van)

Op Doek, hoog 40, breed 33 duim,

X98 Een hoog bergigtig Landfchap, met een Wa-
terval op den Voorgrond,en met eenige Gebou-

wen geftoffeen. Kragüg en fix behandeld.
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HUYSÜM. (J. van)

Op Doek, hoog 30, breed 24 duim.

N°.
199 Op een fteenen Tafel (laat een Pot met vee-

Jerlei Bloemen en Infe6ten : als roode en wie-

te Roozen, Auricula's, Hyacinten, Tulpaa*
nen , en meer andere Bloemen. Alle zeer uit-

voerig behandelt.

JANSON. (JACOBUS)

Op Paneel, hoog 21 \ 9 breed 2$\ duim.

200 Het Huis Zwaanenburg, komende van Am-
fterdam naar Haarlem te zien , met eenige

Reizigers met Pak goederen die naarde Trek-
fchuit gaan , en Koeijen die naar de hoogte

gedreven worden. Zeer kondig en natuur-

iyk verbeeld en zeer uitvoerig behandelt.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, Iwog 13, breed 19 duim.

201 Het Gezigt van den Doorflag, van Utrecht
komende , ie zien. Aartig gertoffcert en uit-

voerig gepenfeelt.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, ieder hoog ir, breed 14 iuirt.

302 Twee fluks Gezigten aan de Kwaak- brug,
buiten de Stad Leyden. Uitvoerig en zonag-
tig behandeld.

D $ JAN-
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JANSON. (JACOBÜS)

Op Paneel, ieder hoog o« breed 12] duiml

N°.

203 Twee fluks gefloffeerde Gezigten, van de

Dorpen VJymen en Engelen ; warm van co-

loriet en keurig uitgevoerd.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog n\, breed 137 duim.

204 De Spaarnwouwer Poort der Stad Haarlem

,

van buiten te zien ; op den Voorgrond ziec

men een Man die (laat te Visfen, en meer

floffagie. Een van de uitvoerigile ioort van

dien Meester.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 8, breed nf duim,

205 Een hoog bergagtig Landfchap met een Wa-
terval op den Voorgrond, ter Jinkerzyue een

opgaande Weg, geitoffeerd met een Boertje

en eenige Beesten. Warm en zonagtig be-

handeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 13*, breed 187 Mm.

206 Een Veldgezigt of Ugtendftond, geftofjeerd

met leggend en flaand Vee; op den Voor-

grond ziet men een Boer die een Koe melkt,

en verder een Boerin met een Emmer in haar

hand. Uitvoerig gefchjlderd.

JAN-
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JANSON. (JACOBUS)

Op Paneel, hoog 16, breed 22 duim.

N°.

207 In een aangenaam Land* en Veldgezigt ziet

men op de Voorgrond drie Koeijen , welken
door een Landman «vofden voorrgedreven,

ter linkerzyde by een Boerdery, ziet men
eenige leggende en grazende Koeijen. Alles

is uitvoerig gepenfeelt.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 15, breed 21 duim.

208 Een zeer natuurlyk Wintergezigt ; ter reg-

terzyde een Weg langs Huizen en Boere-

woningen , by een Brug Wagen en Paarden

;

ter linkerzyde een menigte wandelende en
Schaatsrydende lieden, eenige die Arren, ea
Sleden , en een Dorp, in 't verfchiet.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , hoog 7? , breed 9 duim.

2cy) Een Riviergezigrje , met zeilende en andere

Vaartuigen , zynde een Maanligt.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 24., breed 31 duim.

aio Een aangenaam Landgezigt ; langs de Velden,
op de Stad Dordrecht en de 's Graven deelfchen
Dyk • op den voorgrond rustende Koeijen

en Schapen , by hoog Geboomte ; en een
menigte grazend Vee , in 'c verfchiet.

JAN.
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JANSON. (JACOBUS)

K*.
2ii Een Weerga , zynde een gezigt langs de

Maas , op de Stad Dordrecht , de groote

Kerk, de Kraan en wederzydfche gebouwen;
op het Water verfcheide Vaartuigen ; beide

uitvoerig en konftig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Öp Doek, hoog 12, breed 16 duim.

212 Een gezigt langs de Merwe , op de Stad

Dordrecht ; ter regterzyde zeilende Vaartui-

gen, en ter linkerzyde een Houtvlot dat

afkomt , met veel volk ; zeer plaiiant en

uitvoerig.

DOOR DENZELVEN.
213 Een Gezigt langs de Vaart by Utrecht, van

de kant van Vianen te zien ; op den voorgrond

een Vrouw die een Koe melkt , benevens

neer rustende en grazende Koeije-n ; niet

minder als de vorige.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 25., breed 18 duim,

214 Een vlak Landfchap, met Geboomte enBoere«

Wooningen ; op den voorgrond rt stende

Koeijen, verder een Weg daar een Hooiwa-
gen op rydt , in 't verfchiet graazende Bees-

ten en werkende Beelden ; zeer uitvoerig ge-

fchiiderd.

JAN-
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JANSON. (JACOBUS)

Op Paneel, hoog 17, breed 23 j duim.

N°.

215 Een aangenaam Landfchap; op den voor-

grond Planten en Kruiden , benevens een

ftaande bruine, en een rustende geel bonte

Koe , by eenige Schaapen ; in 't verfchiet een
Watertje met Visfchers; van de beste foorc

van fchildering.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 16, breed 14 duim.

216* Een Landfchap ; o'p den voorgrond een rus-

tend Mannetje by den flam van een Boom

,

en eenige Kruiden ; wat verder een ftaande

en rustende graazende Koe, by hoog geboomte
en Boere- Wooningen; in 't verfchiet meer
Stoffagie, en konftig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 13, breed 18J duim.

217 Een Maanefchyn in een Landfchap met Ge-
boomte en Boere - Wooningen ; verbeeldende

het.Gezigc van den Üoorflag, komende van
Ysfelftein , omtrent de ftad Utrecht.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneslhoog 24, breed 31 duim,

2 i 8 Een Gezigt van de Maas met Vaartuigen , op
de Woonhuizen van agteren te zien , langs

de Waale Vest buiten , en de Toorn van de
GrooteKerk te Dordrecht; uitvoerig behandeld.

JAN-7
V
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JANSON. (JACOBUS)

Op Doek, hoog 24, breed 31 duim.

1 19 Een Gezigt langs de Waale Vest van binnen van

het Huis van den Heer van der Linden, en ne-

vensgaande Gebouwen en Drapiershaven j

uitvoerig an niet minder als de vorige.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, heog 13^, breed 16 duim.

220 Een Landfehap ; ter linkerzyde een Man

,

rustende op den Weg by hooge Boomen , en

een ander die eenige Koeijen langs een Rivier

dry ft; verder ziet men Gebergte in 't ver-

verfchiet. Uitvoerig.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 8J-, breed n\ duim»

221 Twee Stuks plaifanteLandfchapjes, met Boo-

men en Bergen, en een Waterval; geftof-

feerd met Beelden en Beesten; van de uit-

voerigfle foort en helder van couleur.

DOOR DENZELVEN.

Op Panetl, hoog \6\, breed 14 duim.

«22 Een rustende en twee ftaande Koeijen op eeji

Heuvel, en een Landfchap met Geboomte,
en «en Dorp in 't verfchiet; konftig gevolge

. nameen Schildöjry van P. Potter.

JAN-
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JANSON. (JACOBUS)

Op Paneel, hoog ïój, breed 14 duim.

N\
223 Een Weerga tot het voorige; in een vlak

Landfchap ziet men een bruin bonte Itoe

graazen ; benevens een rustende rood bonte

,

wat verder een witte Koe, die door een

Meisje gemolken word, by hoog Geboomte.

DOOR DENZELVEN,
Op Paneel, hoog 167, breed 21 duim.

224. Een Gezigt langs eenige Gebouwen, op de
Beurs te Rotterdam ; natuurlyk en kloek ge-

fchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 13, breed 17 duim.

225 Twee fluks Gezigten, langs het Water mee
Vaartuigen, het eerde by de ftad Rotterdam,
het tweede de Toren van Overfchie; uitvoe-

rig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog ij, breed ig\ duim.

226 Een Hollands Landfchap met een Boere-
Wooning, en veele ftaande en leggende
Koeijen en Schaapen ; meesterjyk gevolge
naar het beroemde Konstftuk van Pauhts
Pêtter; in deejje verzameling omftandig be-
fchreeven.

JAN-
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JANSON. (JACOBUS)

Op Paneel, hoog 9, breed n\ duim.

N«\
227 Een Wintergezïgt , langs een Stads Muur;

geftoffeerd mee Senaat sryders en wandelende

Beeldtjes.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 10, Ireed 13 duim.

228 Twee fluks geftoffeerde Land- en Water-
gezigtjes ; uitvoerig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Ieder hoog 7*, breed io~ duim.

229 Twee ftuks, het eene verbeeld een geftof-

feerd Veldgezigt , en het andere een Gezigt

aan een Stads Muur.

JARDIN. (CAREL du)

Op Paneel , hoog itj", breed 20* duim.

230 Een Landfchap, alwaar men ter regterzyde

op een Heuvel een Schaap ziet, die van haar

jongen gezogen word , daar een rustende Jon-
geling by zit , die op feenige Koeijen , in 't

,
Water (taande , fchynt de wagt houden , by
twee Jongens die zig baden , en andere die

haar kleederen aantrekken; verder een Berg-

agtig verfchiet, en meer Vee en Boere- Wo-
ningen ; icragtig en kondig van fchildering.

JOR-
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JORDAANS. (JACOJ3)

Op Doek, hoog 107, breed 8p duim.

231 Een extra kapitaal Stuk , waarin de Beelden

Jeevens gtoot zyn, verbeeldende de Triomph
van het Sacrament of Hoflie : de Maagd der

Kerk ziet men in 't midden op een hoogte,
gezeten op een Leeuw en houdende de
Hoftie-kelk mee beide haare handen; boven;

haar is de Heilige Geest in de gedaante van
een Duif, benevens een glorie van Engelen;

voor haar zit het Kind Jefus op een Wae-
reid - Globe , met een Kruis in zyn eene en
een brandend Hart in de andere hand; aan

haar regterzyde ftaen de Apostelen Petrus en
Paulus , en aan haar linkerzyde St. Sebastiaant

St. Catharina en St. Rofalia; op den voor-

grond zyn de vier Kerkvaders afgebeeld,

waar van een ftaande en drie knielende zyn

;

dit Schildery is verheeven van Ordonnantie

,

meesterlyk geteekend, fchoon van coloriet,

kragtig en breed gepenceeld, en van een
treffende uitwerking ; kunnende zeer gevoeg-

lyk tot een Altaar- Stuk gebruikt worden.

DOOR DENZELVEN. V(

Op Paneel, hoog 47/, breed 36' duim. -

232 De aanbidding der Herders, inden Stal te

Betlehem, Maria ziet men zittende ei*' hou-
dende het Kind Jefus, dat flapende is, en waar
op zy is ziende, in haar Armen, twee Her-
ders, vooraan geplaatst, en twee Vrouwen
meer agterwaards befchouwen den Jongge-

£ boo-
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booren,met aandoeningen veel oplettenheid;

terwyl Jofeph daar agter ftaande , dit alles

fchynd op te merken. De Beelden in dit Scuk

zyn levens grootte, ten halveriyve te zien,

Het is Meesterlyk gepenceeld, kra^tig van

couleur, en van een fchoone uitwerking.

KERINGS. (ALEXANDER)
Op Paneel, hoog 34 , breed 29 duim.

NV
233 Een Landfchap met Geboomte; op den voor-

grond Kruiden , benevens een Water mee
badende Nimphen en een fraai verfchiet;

uitvoerig behandeld.

KEYSER. (W. D.)

Op Doek 9 hoog 26, breed 25 duim.

234 Een Arcadies Landfchap , met een oude
Graftombe op den voorgrond, waarby twee
Vrouwen ; meesterlyk en fix behandeld.

KIEST, inde manier van EVERDINGEN.

Op Doek, tezamen hoog 9, breed n duim.

235 TwaalfStuks, Land* en Watergezigtjes, kon-

ftig gefchilderd en in één Lyst by malkander
gevoegd.

KUYLENBURGH. (ALBERT)

Op Paneel, hoog 7, breed ic| duim.

236 Een Gezigtin een Grot met Beeldwerk, voor

aan badende Nimphen j uitvoerig en kragtig.

KLOMP.
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KLOMP. 1682 (ALBERT)
Op Doeky hoog 28, breed 2S duim,

N*.

237 Een Hollandsen Landfchap, met eenige

Koeijen, Schapen, Geiten en Rammen op
den voorgrond ,• verder eenige Lieden te

paard en te voet, by het Geboomte; vaa
de beste en uitvoerig (te foort.

DOOR DEN ZELVEN.

Op Doek, hoog 13^, bred 17 duim.

238 Een fraai en uitvoerig Landfchap; in 't mid-
den ftaat een bruin bonte Koe , bene/ens de-

zelve eenige andere die rusten, en een Jon-
geling die by meer Vee ftaat j in 't verfchiec

een Dorptoorn.

KOBELL. (HENDRIK)

Op Doekt hoog 3», breed 39 duim.

239 Een woelende Zee, met een zeilend Aelmf-

raliteits - Jagc , verfcheide Oorlog en andere

Schepen, eer liakerzyde, ziet men een Stads-

gezigt.

KUYPERS. (DIRK)

Op Doek, hoog 33 , breed 43 duim.

240 Een optogt van een Caravane , in een Egyp-

tisch Landfchap ; zynde ryk van Ordjiinan-

tie, en hcjder van couleur.

E 2 LAI-



tfS CATALOGUS
LAIRESSE. (GERARD de)

Op Doek, hoog 20, breed 23 duim.

N°.

241 Een zinnebeeldige Ordonnantie; in 't midden
van dit Stuk, ftaat een Held met een Pasfer

in zyn regterhand, en rustende met zyn lin-

kerarm op een Capiteel van een Colom, be-

ven hem een Blazende Faam, en een ander

die een Eiken krans boven zyn Hoofd houd ,

in een pragtig Gebouw met meer bywerk;
kloek behandeld.

LANGE. (JAN) anders Boekhorst

- Op Dook
}
koog 66, breed 83 duim.

242 Christus te Bethanien aan een Tafel zitten-

de, met zyne Discipelen , wordende door Maria

zyne voeten gezalft, en mee ha-ire Hairen

'afgedroogt; dit Schildery is ryk van Ordon-
nantie, kragtig van Coloriet en zeer verdieh-

ftelyk gefcbilderd ,• zynde het origineel van P.

P. Rubbens , konftig gevolgt.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, ho^g 06, breed 83 duim.

2^3 In een Landfchap, voor den ingang van een

groot Gebouw, ziet men ter linkerzyde St.

Joris, flaande in zyn Wapenrusting, den
Draak vertreedendc ; by denzelven , zyn twee

Vrouwen, die met aandagt het Kind Jcfus

befchouwen , dat flapende legt op den fchoot

van Maria, ter regterzyde zyn drie Kinderen

die mee een Lam fpeeien -, en in 't vedchiet

,

ver»
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verneemd men Jofeph zittende te rusten by

een Boom, dit Stuk is niet minder dan de

voorgaande; en mede konftig gevolge na P.

P. Rubbens.

LATOER. (P. de) a Cüpille 1710.

Op Doek , hoog 40 , breed 5 1 duim.

244 De Schilder heeft in dit Schildery het Tyd-
fiip verbeeld , daar Christus aan de Fharifeen

en Schriftgeleerde zegt : geeft aan den Kei-

— zer dat des Keizers is; het is ryk van Ordon-
nantie , de Beelden zyn kondig en bevallig

van Tekening; de pasfien en verfchillende

hartstogten onverbeterlyk uitgedrukt; en al-

les is kragrig en fmeltend gepenceeld.

LEEUW. (GABRIEL van der)

Op Paneel, ieder hoog 10, breed 12 duim*

345 Twee Stuks Landfchappen , met Boomen en

Gebouwen , op den voorgrond Koeijen by

't Water (taande, meteenig ander Vee, waar

by Vrouwtjes die Melken ; konftig en kragtig.

L I E V E N S. (JAN)
Op Doek, hoog 89, breed 114 duim.

246" Een aller Capkaalfte Ordonnantie van veele

Beelden, verbeeldende Koning Salomon, die

in 't byzyn zyner Wyven, voor een Afgod
offerhande doet; hy legt nedergekrueld voor

een Outaar, daar het Metalen Beeld van Ju-

pjtter op zit ; met een zyner Wyven nevens

E 3 hem,
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hem , by dezelven Priesters' met Wierook-
vaten ; ageer hem ftaan eenige Vrouwen die

aandagtig toezien , en Boeken doorbladeren

;

een ander die een dier Vrouwen fchynt aan

te fpreeken ; de Kleederen zyn op bet koste-

]ykst voorzien van Edeie Gefteentens; het Stuk

is groots van Ordonnantie, en in kragt en

manier van Schildering , zoo, dat men hec voor

het Werk van den beroemden Rembrand van

Rhyn, zou befchouwen.

LINGELBACH. (JOHANNES)

Op Paneel , hoog 15, breed 17 duim.

N\
247 Op den voorgrond van een Hofftede, ziet

men een Heer, een Juffer verwelkomen, die

van de Jagc fchynt gekomen te zyn, een

wit Paard dat agter haar ftaat, benevens eenige

Heeren te Paard gezeten , een Knegt die de

Deur fchynt te openen, en een Jager verzeld

van veeJe Honden.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 14 , breed 15* duim.

248 In een Italiaans Landfchap , voor een Boe-

renhuis, ziet men een bejaard Man en Vrouw
zitten, waar by een Jager die zyn Hou-'

den te famen bmd; in 't verfchict een Her-

der met een drift Schapen ; uitvoerig gepen-

ceeld.

LIN-
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LINGELBACH. (JOHANNES)

Op Doeky hoog 21, breed 23^ duim.

N:
249 Een Italftanfche Markt , geftoffeerd met ver-

scheiden Beelden, als .'Kwakzalvers, en andere,

welke hunne Waaren uitventen; het is vol

gewoel , en fix behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, ieder hoog j\ breed 10 duim

250 Twee fluks Landfchapjes; het een vertoond
een Boer op een wit paard, verzeld van een

Vrouw en Kind; en een rustend Man op
een Duinagtigen weg; het ander: Heeren met
Paarden en Jagers, die ter Jagt zullen gaan;

uitvoerig en helder.

DOOR DENZELVEJNT.

Op Paneel, hoog 9, breed i\ duim.

251 Een Man zittende voor een Buitenhuis te

fpeelen ep de Guicaar, nevens denzelven een

Man itaande en leunende op een Stok, en als

daar na luisterende.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 147, breed ij duim.

251 Een Hofgezigt met Fonteinen en Standbeel-

den; op den voorgrond eenige rustende en
wandelende Mannen, Vrouwen en Kindere 1;

kondig behandeld.

E 4 LIN?



72 CATALOGUS
LINGELBACH. (JOHANNES)

Op Doek, hoog 19, breed 25 duim.

N*.

353 Een Italiaanfche Markt, met veelen Perionen

die fpeelen [en werken ; uitvoerig behandeld.

LISSE. (J. van der)

Op faneel , hoog 10, breed 12 duim.

154 Een Landfchap met Geboomte ; daar in ver-

beeld is een Pan die Syringa vervolgt j goed
gefchilderd.

L O O. (JOHAN van)
Op Doek , hoog 38, breed 31* duim.

255 De ondekking van Calisto ; Diana is ver-

beeld, zittende en verzdd van verfcneiden

Jagt - Nimphen , terwyl , de ongelukkige

Calisto voor haar gebragt word ; op den

voorgrond , ziet men drie Honden en eenige

fluweele en andere kleederen, dit Stuk is

wel geordonneerd, het Coloriet is bevallig;

en de Beelden zyn kragtig en fmekend ge*

penceeld.

L O O. (PIETER vak)
Op Doek, hoog 28, breed 25 duim.

456" In een Gallery van een Hoffteede, ziec men
een muflceerend Gezel fchap, van drie Juf-

fers en twee Heeren aan een Tafel zitten

,

welke met een Tapyt kleed bedekt is ; hel-

der en fraay gefchilderd.

LIM-
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LIMBURG. (HENDRIK van) **4>^

Op Doek , hoog 15 , breed 12 duim.

N°.

257 Venus en Cupido , zittende in een Land-

fchap ; fraay van tekening en fchildering,

MAAS. (NICOLAAS)
Op Paneel, hoog 23, breed 33 duim.

J58 De aanbidding der Herders in den Stal , by
Jofeph, Maria en het Kind , verbeeldende

Lantaarnligt j is konftig en kragrig gefchil*

derd.

METTER. 1Ó54. (H.DEÏin de trant van A.CUYP.

Op Paneel
t
hoog 2$ , breed 40 </k/m.

259 Een Gezïgt op de Maas; met een menigte

Vaartuigen, en een Schouw die roet Rytuig

en Paarden overvaart , ter zyde de groote

Kerk , en de Gebouwen der Stad Dordrecht.

METZU. (GA BR IEL)

Op Doek , hoog 78 , breed 104 duim

260 In dit Stuk, het welk een zinnebeeldige Or-
donnantie voorfteld, ziet men op den voor-

grond ter linkerzyde , een Oudman knielende

en daar by een gevleugelden Jongeling, die

hem een Doodshoofd aanbied , op den twee-

de grond , een triomph Waagen waarop Ba-
chus en Venus zyn gezeten , wordende door
twee Zwaanen voortgetrokken , waarby Cu-
pidodie denzelvenvoortdryftj verder zietmen

E 5 een
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een Satyr en een Vrouw die op een Trian-

gel, fpeeld ; de Beelden in dit Tafereel zyn
levensgroote ; " het is kragtig uitgevoerd ;

breed en mals van penceelitreek en van.

een fchoone uitwerking.

M I C H A U.

Op Paneel, hoog 12, breed 16 \ duim.

N9
.

261 Een Brabands Landfcbap, by een Rivier; de
voorgrond is geftoffeerd met een Vismarkt,
eenige wagens en paarden , en op de Rivier,

ziet men zeilende en leggende Vaartuigen
;

het is helder van couleur en fix behandeld

,

in de manier van D. Teniers.

262 Eea dito , zynde de Weerga van de vorige

;

meede ryk geftoffeerd : op den voorgrond met
Landlieden, flaande en leggend Vee; en ver-

der eenige Vaartuigen. Niet minder als hec

voorgaande, en van dezelvde grootte.

MIERIS, den Ouden (FRANS van)

Op Paneel, boog gj, breed 6\ duim,

263 In dit Kabinetftukje, ziet men een Juffertje
,

zittende op een Stoel, zy heeft een Naai-

kusfen op haar fchoot , een paars jakje met
wit bonte randen 'er om , en een geele fatyne

rok aan; met haar regterhand geeft zy een

Amandel aan een Papegaai, die voor haar op
een kruk zit, en in haar linkerhand het linne-

werk; wonderlyk uitvoerig en kragtig uit-

gewerkt.

MIE.
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MIERIS, den Ouden (FRANS van)

Op Paneel, hoog 84 , breed 6± duim.

264. Een Heer, rustende op een Stoel met een

Tabakspyp in zyn regterhand ; hy is ryk ge-

kleed , en heeft een Bandelier over 't lyf

die op zyn fchouder hangt , agrer hem ftaaé

een vriendelyk Vrouwtje dat hy fchynq toe

te lagchen ; zy heeft een Kan en Wyng'as in

haar handen , en agter haar lïaat een Ledi-

kant ; niet minder van konst dan het voorige.

JDOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 15I, breed 12* duim.

265 Een Binnevertrek ; in hetzelve zit een, JufTer

in 't fatyn gekleed» met een Hoed met plui-

men op haar Hoofd , en fpeelende op de Gui-
taar ; terwyl een Man agter haar ftaande met
een Kan en Glas in zyn handen, wil infehen-

ken, by een Tafel met een Tapytkleed bedekt,

daar Muziekbladen, Boeken en een Viool op

leggen , en een aartig Hondtje voor (laat ; agter

hetzelve een Ledikant , en op den Voorgrond
een ZeteHtoel; alles zeer kragtig, uitvoerig

en konftig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 9, breed 6\ duim.

2C6 Een Man , leunende met zyn regterarm op een

Baluster, en gekleed in zyn nagtrok, hal-

.verlyfj extra kunftig , kragtig en uitvoerig.

MIEt
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MIERIS. (WILLEM van);

Op Paneel, hoog 15, breed ro duim.

N*.

267 In een deftig Binnevertrek , zit een Dame
in 't wit faiyn gekleed, zy houd een Guitaar

in haar hand die nevens eenige Muziekbladen

op den grondt rust ; nevens haar zit een andere

Juffer in geele zyde kleederen, die met een
Hondtje fpeeld , agter dezelve (laat een Heer
in zyn Nagtrok ; alle by een cierlyke Tafel

,

daar Theegoed op ftaat, tenvyl een Dienst-

maagt met meer Thee - gereedfehap , agter

haar aankomt, en een ander heenën gaat;

op den Voorgrond legf een kondig Tapyt,
gedeeltelyk op een Stoel ; het Stuk is met de

uiterfte uitvoerigheid behandeld; kragtig en

delicaat gefchilderd.

MIERIS. (F.) nagevolgt

Op Doek, hoog 9, breet 7 duim.

26$ Een Juffertje, flaande voor een Clavecim-

baal te fpeelen ; nevens haar een Heer die op
de Guitaar fpeeld , en een Knegt die een glas

Bier op een Schenkbord brengt ; zeer uitvoe-

voerig en fraai behandeld.

MIGNON. (ABRAHAM)

Op Doek, hoog 23, breed 28 duim.

69 Op een Tafel die met een groen fluweeJ Kleed

gedekt is, (laat een Gouden Beeker en een

Glas Rhyniche Wyo, nevens een Porceleine

Scho-
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Schotel met Druiven, Perfikken en Pruimen,

daar by Je^t ander Fruit, en meer Uywcrk;
extra delicaat en uitvoerig.

MIGNON, (A.)

Op Paneel, hoog 19, breed 15 duim.

N*
270 In dit Stukje, ziet men verfchcide foorten

van Bloemen in een glazen Fles geplaatst , en
flaande op een fteenen Tafel , waarby eenige

Jnfeélen j alles is extra uitvoerig en met de

natuur overeenkomftig gepenceeld.

MOLENAAR. (JAN MIENSZ)

Op Paneel, hoog 15, bned 23 duim.

271 Een Boeren- Bruiloftsvreugd, in een Binnen-

huis; het fchynt naa den Maaltyd te zyn,
eenige danfen,deeze caresfeeren hunne Meis-
jes , terwyl anderen zich met drinken verlusti-

tigen; dit Stukje is fraai en uitvoerig ge-

fciiilderd.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 14, Ireet 19 duim.

272 Een Boeren Binnenhuis; in 't midden zit een

Vrouwtje op een Tafel, zy fpeelt met een

Tang, en een Man nevens haar die zingt;

een ander fpeelt met Klaphoutjes ; en verder

eenige die by \ Vuur zitten ; zeer vrolyk en

uitvoerig.

MO-
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MOLENAAR. (JAN MIENSZ)

Dp Paneel, hoog 14, breed ii\ duim.

Na
.

273 Een Binnenvertrek ; daar een Man op de

Fiool fpeelt, benevens een Vrouw die zingt;

daar ageer een Mannetje die op de FÏuit

fpeelt, en een Meisje die luistert
'

y en eenig

Huisraad.

MOLENAAR. (KLAAS)

Op Doek, hoog 18 > breed 24 duim.

274 Een fraai Landgezigt met Boere- wooningen
en Boomen ; benevens dezelve een Water by
een Brug, met wandelende en rustende Bui-

tenlieden, en Visfchers in hunne Schuiten j

van. het beste foort van dien Meester.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek , hoog 24 , breed 34 duim,

275 Een Landfchap; voor een Herberg eenige

rustende Mannen te paard en te voet , bene-

benevens een Vrouw die Water put, mee
meer floffagie , en een Dorp in 't verfchiet.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 18, breed 24 duim.

276 Een Stads Gezigt , langs een bevrozen Water,

. geftoffeerd met Schaatsryders , Arrefleeden

en Paarden.

MOM-
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M O M P E R. (J. de)

Op Doek, hoog 34, breed 53 duim.

2J7 Een hoog Berg en Rotsagrig Landfchap,

geftoffeerd met eenige Struikroovers en Ge-
bouwen.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 12, breed 15 duim,

278 Een bergagug Landfchap , met Beeldjes; hel-

der en uitvoerig.

MONI. (LOUIS de)

Op Paneel, heog 15, breed 12 duim.

279 Dit Kabinet Stukje vertoond een Nis, door
denzelve ziet men een Vrouwtje zitten , mee
een Kind voor zich, met de linkerhand houd zy
een Pot vast, die op haar Schoot rust, terwyl

zy met haar regterhand een Lepel vasthoud;

agter haar een Jongeling die een Pannekoek
van een Tinnenbord neemt, wyzende met zyn
vinger voor de mond , aan het Kind dit geheim
te houden ; op de kant der Nis rust een Bord
met Brood, en aan den Wand derzelve hangt

een Kannetje en Lantaarn , van de beste

foort van fchildering.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog is}, breed 11 duim.

280 In een Binnevertrek, zit een Vrouwje in een

Leuningftoel met een Kusfen agter haar hoofd

;

zy is gedeeltelyk met een wolle deken ge-

dekt,
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dekt, en heeft een geele Schoudermantel met
wit bont gevoerd om , daar een wit Manteltje

overhangt, by haar ftaat een Tafel met een

Tapyt gedekt , daar een Pot en Urinaal en

een gefcnilde Citroen op ligt ,* voorts een

oude Vrouw met een Pot in haar handen en

ftaande nevens een Ledikant ; konftig ge-

volge naar G. Metzu.

MOOR. (C ARE L de)

Op Paneel , hoog 4| , breed 3! duim.

N°.
281 En Vrouwtje met een zwart Kapje op, en

Mantel aan , zynde een Borstfluk ; kragtig

en uitvoerig.

DOOR DENZELVEN.
Op Koper , hoog 6, breed 4J duim.

282 Een Man met een zwarte Mantel om, en een

kante Kraag om zyn hals; niet minder van

konst.

MORTEL. (JAN)
Op Paneel, hoog 24, breed 20 duim.

283 Een fleenen Voetftuk met Beeldwerk ; op
hetzelve rust een Feston met Fruit daar In-

feólen opzitten ; alles hangt aan de Tak van
een Boom in een Landfchap ; en is zoo deli-

caat en uitvoerig van fchildering , als van
dien Meester bekend is.

MOR-
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MORTEL. (JAN)
Op Paneel, hoog 17, breed 14 duim. .

284. Een Indiesch Landfchap , met Gevogelte 9

Bloemen en Infe&en , Planten en Boomen.

DOOR DENZELVEN. i

Op Paneel, hoog 21}, brééd iBlduim.

285 Een Juffer zittende in een Landfchap; agter

haar ltaat een Heer die een Appel aan een

Kind geeft , in een Landfchap met Boomen ;

kragtig gefchilderd.

MOUCHERON. (FRElTËlUK)

Op Doek, hoog 20, bregt 17* duim,

286 Een bergagtig Landfchap met Gëboomtej
in 't midden een weg met Stoffagie.

MURANT. (EMANUEL)
Op Doek y hoog 21 r breed 25* duim.

287 Een Landfchap; op den voorgrond een Wa-
ter, waarin een Man, op een Brug ltaande, be-

zig is te Hengelen ; ter regterzyde by eeöige

Boerenhuizen , ziet men een Herder , ftaande

te fpreeken , tegens oen zittende Vrouw met
een Kind aan haar Borst, by hem zyn eenige

Schaapen en verder een Man die zyn Hennen
eeten brengt ; in 't verfchiet boven het jGe-»

booaite doet zig ce« groot GefeeHW met een

F T99
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Tooren op ; dit Stuk is uitvoerig en kragtig

gepenceeld , en geheel in de manier van Pau-

lus Potter behandeld.

NEEFFS. (PI E TER)
Op Paneel , hoog 17, breed 25 duim.

N»
28$ Afbeelding van de Groote of I.ieve Vrouwe-

Kerk te Antwerpen , van binnen zeer ryk
geftoffeerd met Beelden en Schilderyen, het

Perfpectief en het ligt en donker zyn in

dit Stuk, dat uitvoerig gefchilderd is, zeer

wel waargenomen.

NEER. (EGLON van der)

Op Paneel , hoog io, breed 15^ duim,

2S9 In een Pragtig Slaapvertrek , ziet men op den

Voorgrond, ( by een Tafel met een Tapyc
. bedekt, waar op een Spiegel, en een Kan-

delaar met een Kaars ftaat) een gracelyke

jonge Dame, kostbaar in 't wit Satyn ge-

kleed; zy word verbeeld haare handen te

wasfchen [in een fraai gewerkte zilveren Scho-

tel, die een Pagie haar voordient, welke met

zyn andere hand Water uit een dito Lampet
fchenkt ; agterwaards befchouwd men een

ander bevallig Vrouwtje , half gekleed by
haar Ledikant, zy fchynt zig agter de Gor-

dynen te willen verbergen voor een jong
Heer, die onverwagts ter Kamer inkomt, en

die van een Dienstmaagd word tegengehou-

den. Men mag met reede dit fraaije Cabinet-

Stukje, voor een der beste van deezen Mees-
ter
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ter befchouwen , het is fraai van ordonnan-
tie , dun en ede) gepenceeld, en egcer van een
fchoone en kragtige uitwerking.

NEER. (AART van der)

Op Doek, hoog 25, breet 30 duim»

N°.
290 Een Land- en Watergezïgt , zynde een Maan-

ligt ^ op den Voorgrond ziet men eenige

Boeren in een Schuitje , verders onder hec

Geboomte eenige Huizen , en in 't ver-

fchiet twee Toorens. Het ligt en donker
doet in dit Stuk een ongemeen fchoone wer-

king ,
falles is natuurlyk verbeeld en zeer

meeflerlyk bdiandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 3a, breet 44 duim,

291 Een capitaal Stuk, verbeeldende een Mane»
fchyn in een Landfchap ; langs een Water ziet

mea een Weg en eenige Gebouwen t ter

regterzyde een Huis by een hoogen Boom,
ter linkerzyde legt een Vaartuig, daar een

Man en Vrouw op ftaan , en meer Figuu-

ren; natuurlyk en kragtig gefchilderc.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, boog 15 , breed 22 duim.

292 Eea Maanefchyn in een Landfchap met B00W

men en Gebouwen ; fangs een Water mee

Vaartuigen , ziet men in 't midden een Mo-
len, daar de Maan zig agter opdoet, *c

welk eeir kragtige uitwerking veroorzaakt.

F % N££R-
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NEER. (AART van der)

Op Paneel, hoog 42, breed 52 duim.

293 Een kapitaale Winter, met dorre Boomen en
Boerewoningen , benevens Volk op het Ys , die

met Sleden* enSchaatfenrydenjkloek behandeld.

NETSCHER. (CASPER)
Op Doek, hoog 18, breed 15 duim.

294 Een Juffertje in 't wit Satyn, met een Mand-
je met Bloemen nevens haar, daar by een

Moor ftaat , in een Hofgezigt.

OLIS. (JAN)

Op Doek t
hoog 25, breed 2 3 duim.

295 In een Binnen - Keuken, ziet men een Vrouw,
zittende Visch te fchrappen , met een Poe
fchoongemaakte Vis by zich , terwyl zy om-
ziet naar een Knegt die nevens haar ftaat,

en een Kan in de Handen heeft ; ter regter-

zyde een Tafel daar veelerlei Fruk op legt

;

voor dezelve' ftaat een Ton, waar op een

Vergiettest met Rivier - Vis , benevens een

kopere Ketel , en eenig Fruit ; op den Voor-
grond legt Zee - Vis ; alles nauwkeurig de

natuur gevolgt , uitvoerig behandelt , en
fmeltend gepenceelt. .

OSTADE. 1665. (ADRIAAN van) .

Op Paneel, hoog 14, breed I2i duim.

29Ö Dit Konstjuwed vertoond een Boeren Bin-

nenhuis j in 'c midden van hetzelve, ziet men
eenige
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eenige Boertjes by een Tafel zitten , die Ta-
bak roken ; een derzelven heeft een Kan in zyn
regterhand , en in zyn opgeheven linkerhand,

houd hy een Glas, fchynende te zingen, en
ziende naar een Mannetje die flaande zyn Ta-
bakspyp dopt ; een ander die zyn Pyp aantteekt,

en een daar nevens die de Rook uit zyn mond
blaast ; verder ilaat een Man en een Vrouw-
je voor den Haard zamen te kouten ; aan den
Wand van het Vertrek hangt eenig Huisraad

,

en op den Voorgrond ftaat een Stoel , een
Kan , en een rustend Hondje ; alles is met
de uiterfte uitvoerigheid bewerkt , het ^Hel-
der en fraai van cou'eur, zeefrgaaf,/én dus

een der beste Stukken van dezen Meester.

OSTADE. 1665. (ADRIAANvan)
Op Doek, hoog 14^, breed iit\ duim.

297 Dit ukmuntend Kabinetftukje verbeeld een

Boeren binnenhuis ; drie Boertjes zitten in

verfchillende actiën by een drieftal , of kleine

TafeJ ; een derzelven houd een Bierkan in zyn

hand , en fchynt het eens te zullen toe bren-

gen aan een ander, die zeer gemak kelyk zie

terooken;tenvyl de derde zyn Pypjeaanfteekt

,

verder befchouwt men eenig Huisraad; het

licht dat door twee[Vengfters (achter ia *t ver-

trek geplaatst,) invalt, doet een byzonder

fchoon effect in dit ftukje, het is kragtig van

colorier, de hartstogten der Beelden zyn 'er on-

gemeen wel in waargenoomen , en alles is var»

rukkelyk en treffend uitgevqerd.

F 3 0STA*
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OSTADE. 1665. (ADRIAAN van)

Op Paneel hoog 9*, breed 10 duim,

N».

298 Dit verbeeld een Binnenhuis, waar in men
twee Boertjes ziet, een derzelven is gezet ten

by een Tafel , fchynende met aandagt te luis-

teren naar een ander Boertje dat met een
Glas in de Handen tegens over hem zit ; rp
de Tafel is een Test en een Pyp geplaatst,

en op de Vloer legt een wit langharig Hond-
je; het licht, dat van agter invalt, doet een

zeer goede uitwerking in dit (tukje , dat

uitvoerig en verdienflig behandeld is.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 9, breed 7 duim.

2pp In het Binnenvertrek van een Boerenhuis,

vertoond zig een zittend Boertje gereed om
zyn Pyp aantefteeken , terwyl een andere met
een Tinne Bierkan in de Hand , hem op zyn
Schouder leund, voor hem (laateen Tafeltje,

met een Pyp en een Papier met Tabak daar

op ; dit (tukje is fchoon van couleur , en

uitvoerig voltooid.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 15, breed 20 duim.

300 Een Chimist, zittende te (tooktn in zyn La-

boratorium , omringt van zyne Gereedfchappen

en Inftrumenten daar toe behoorende; verders

een (kapende Vrouw en drie Kinderen ; alles

is uitvoerig en zeer verftandig behandeld.

OSTADE
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OSTADE (A. van)

Op Paneel, hoog 10, breed födiAm.

N°.
301 Een oude Blindeman, voortgaande met een

Hond , die hy aan een touw met zyn regter-

hand vast houd, en in zyn linkerhand heeft

hy een Stok ; agter dezelve een Boeren - huis

by Geboomte en verder rustende Reizigers,

konftig behandeld.

DOOR DENZÈLVEN.
Op Paneel, hoog io, breed n\ duim,

302 Een Boeren • Binnenhuis ; in 't midden ftaat

een Vrouw voor een Tobbe te wasfen, be-

nevens een Man die zit te haspelen , en een
Kind zit tusfchen beiden , by eenig Huisraad»

Fix en uitvoerig, ovaal Formaar.

OSTADE. (IZAK van)

Op Paneel, hoog 15, breed 1$ duim.

303 Een Hollandsen Landfchap; op den Voor-
grond een Jongetje die een Kalf voorttrekt;

een Boer zittende op een Paard, verzeld van
een Boerin, beladen met Melkemmers, gaan-
de door het Water ; verder een Man die met
een Kar en Paard aankomt ; en in 'r verfchiec

Wooningen en Geboomte,* kragtig en kon-
ftig gefchilderd.

DOOR DENZÈLVEN.
Op Paneel, hoog 10, breed 8 duim.

304 Een Mannetje, zittende op zyn gemak een

Pyp Xabak te rooken , met een Kan voor hem.
F 4 OS,

•
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OS. (JAN van)

Op Doek, hoog 23, heed 30 duim,

J05 Een .flil Water, ryk geftoffeerd met veele

Vaartuigen van verfcheide grootte , waar

van eenige zeilende en andere flilleggende

verbeeld zyn; alles is uitvoerig en zonacu-

tig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 17 , breed 13* duim.

j©6* Op een fteenen Tafel rust een Vogelnestje met
Eijeren ; [nevens dezelve ftaat een Pot met
Bloemen; alles op het uitvoerigst behandeld

en kragtig van fchildering.

DOOR DENZELVEN.

307 Een weerga; op een fteenen Voetftuk, rusten

Perfikken, witte en blaauwe Druiven, een

opengefneeden Meloen, en meer Vrugten
en Bloemen ; niet minder dan de voorige.

ORLEY. (J. van)

Öp Koper, hoog 12, breed i$dum.

308 In een Hofgezigt ziet men verbeeld , daar

Christus zege : laat de Kinderkens tot rsy ko-

men ; ryk van Ordonnantie , en uitvoerig

gefchilderd»

PEE*
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PEE. (JUSTUS van)

Op Doek, hoog 46, bre^ 38 duim.

309 Een kapitaal Landfchap met hoog Geboomte;
op den Voorgrond zie een Man , voor hem
Haat een Kind met een Doodshoofd in do

handen, agter dezelve een Gebouw, daar de

7'yd op afgebeeld is , daar nevens een (taande

en rustende Koe by eenige Bokken, Schaa-

pen en een Hond; alles op den Voorgrond,
en verder een,Bergagtig verfchiet, uitmuntend

van konst.

POELENBURCH. (CORNELIS)

Op Paneel, hoog 15, breed 11* duim.

310 Op den Voorgrond van dit Tafreel be-

fenouwd men Maria, knielende voor een
Engel die op de Wolken voor haar neder

komt, met een Palmtak in de hand en de
Boodfchap aankondigd ; boven dezelve ziet

men Engelen en Seraphynen op de Wolken

;

alles in een Gebouw, delicaat behandeld en
fraai van couleur.

P Q NS E. (J.)

Qp Paneel, hoog 40, breed 29 duim.

311 Een fleenen Voetftuk, op dezelve leggen Per-

fikken, Pruimen, witte en blaauwe Druiven
Meloenen en Bloemen , benevens een doode
Haas en Vogels; daar agter flaat een Plant ia

een Pot, met een groote Hanekamme Bloem,
en een Hofgezigt in 't verfchiet ; konftig ea
uitvoerig.

F 5 PONSE.
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P O N S E. (J.)

Op Doek, hoog 66, breed 53 duim.

312 Koning Karel de Eerfte, zittende neven*
zyn Gemaalinne , Koninginne Henriette de
France, met deszelfs twee Vorftelyke Kin-
deren, alle icn voeten uit ; meesterlyk ge-

volgt naar het Schildery in deeze Verzame-
ling op den naam van Amhonic vm Dyck,

' omftandiger befchreeven.

PERCELLES. (JAN)

Op Paneel, hoog 16, breed 25 duim»

313 Een onftuimige Zee met Klippen, en Sche-

pen die fchipbreuk lyden.

PEETERS. (BONAVANTUUR)

Op Paneel, hoog i/[\, breed 19* duim.

314 Een woelende Zee met verfcheide zeilende

Vaartuigen, en een Oorlogfchip, leggende

voor zyn anker.

POTTER, 1647. (PAULUS)

Op Paneel, hoog 15 s breed io± duim.

315 Dit beroemt en uitmuntend Konstju weel

verbeeld een Hollandsen Landfchap en Boere

Woning,- op den Voorgrond ter regterzyde

rust op een grazigen grond een Stiertje , ne-

een Schaap, by hetzelve ziet men een Boer .

ftaan , als praatende tegen een Boerin die een
'

Koe
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Koe melk; daar by ftaat een zwan bonte, en
drie ruftende rood- en geelbonce Koeijen;

ter linkerzyde twee Schaapen by een rieten

Schut, benevens een reeks Eiken en Willi-

ge Boomen , daar een Heer en Juffer, voor-

gegaan van een aanig blaffend Hondje langs

heen wandelen ; tusfehen het Geboomte

,

weidt het oog in een Veldgezigt, met veele

Paarden , Koeijen en Schaapen , en ten einde

derzelven een Slot of Heeren • Huis , tus-

fehen Geboomte en een ver Verfchiet ; dit

alles is verwonderlyk kragtig en uitvoerig be-

werkt , het Zonagtige door Kantligjes en
Klikjes tusfehen de Boomen, op den Grond,
en op de Voorwerpen , is verflandig waarge-

nomen , en is bekent voor een der beste Ka-
binetftukken van deeren grooten Meester.

POTTER. 1646. (PAULOS)
Op Paneel , hoog j8, breed 24 duim.

N°.

316 Dit konftig Stuk vertoond een Landfchap;

zynde een Morgenftond ; ter linkerzyde , op
een Heuvel, zit een Herder, fpeelende op
een Schalmei , met een Wagthond en een Ram
nevens hem ; ter regterzyde Koeijen en
Schaapen langs een Weg, onder het Ge-
boomte by een Water , welks kant met
Kruiden begroeit is; uitvoerig en kragtig.

DOOR DENZELVEN, 1651.

Op Paneel, hoog pj, breed 12* duim,

217 Een Landfchap; ©p ien Voorgrond ffaat een

bruine by een roodbonte Kot, nevens de-

zelve
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zelve een rustende Koe, leggende voor een

Hek, daar een Vrouwtje by flaat, die te-

gen een Man fchynt te fpreeken , die in een

Schuit by Melk- Emmers zit, verder Boo-
men en Gebouwen ; uitvoerig gefchildert.

POTTER, 1651. (PAULUS)
Op Paneel, hoog 15*, breed 14 duim.

Ne
.

318 Een ftaande zwart- en een rustende rood-

bonte Koe , in een Landfchap op een

Heuvel, in 't verfchiel een Dorp- Toeren,

Kloek en kragtig gepenceeld.

DOOR DENZELVEN, 164.3.

Op Doek, hoog 41, breed 31 duim,

319 Een meer dan levensgrootte bulkende Osfen-

kop ; extra kondig van tekening , kragtig

en fix gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.
\

Op Paneel, hoog o*, breed 12 duim,

320 Voor een Boeren- Schuur, ziet men twee
zwarte en witte Varkens, leggende op een

roode Vloer, en agterwaards ziet men eenig

Rys- pn Houtwerk ; ongemeen natuurlyk en
kragtig gepenceelt.

POTTER, gem. (P.)

Op Paneel, boeg 12, breed 9* duim.

321 Een roodbonte en een zwarte Koe, flaande
'

in een Stalj men ziet dezelve van binnen

;

op
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op den Voorgrond legt een Varken ; op de
Onderdeur, waarvan de bovenftt open Üaac

zit een Hen , benevens een Vrouwtje dac

daar by ftaat j alles konflig van ligt en bruin

en uitvoerig.

P YN A C K E R. (ADAM)
Op Panst! , ho§g 9, breed 12 du'm^

N°.

322 In een Landfchap met hoog Gebergte ziet

men, op den Voorgrond, een Herder, die een

Os voortdryft , verder een ftaande en een

zitcend Man, en hooger, op 't Gebergte,

een Os; dit Stukje is fix en zonagtig be-

handeld.

RADEMAKER. ( A. )

Op £)oek
9
hoog 9, breed 12 duim,

323 Een gezigt van de IDuïnen op de Stad Haar-

lem ; de Voorgrond is geftoffeerd mee
een Heer te Paard en een Jaager met twee
Honden, uitvoerig gepenceeld en van een
aangenaam coloriet.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 9, breed 12 duim,

324 Een gezigt buiten Haarlem, in de Duinen;
de Voorgrond is geftoffeerd met een zittend

Vrouwtje en 'twee Mannen benevens een
Hond, uitvoerig en fraai gefchilderd.

REM-
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REMBRANDT van RHYN.
Op Doeky hoog 44, breed 51 duim.

325 In dit Schildery is verbeeld de Barmhartige

Samaritaan , zyn gekwetften en op den Weg
gevonden Reyziger op de Trappen des Her-

bergs ontfangende; twee Knegts dragen den
©ngelukkigen, terwyl een derde het Paard

vast houdt, de Samaritaan ftaat nevens een

Vrouw aan de Deur van 't Huist en eenige

Perfodnen ziet men uit de Vengfters leggen

;

de Pasfien zyn in dit fluk wel uitgedrukt, het

is kragtig en tevens 'verwonderlyk natuurlyk

gepenceeld , en van groote verdienste.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 23, breed 20. duim.

326 Een Jongman, ten halverlyf van vooren te

zien , het Hoofd bedekt met een zwarte Flu-

weele Muts , en het Lyf met een roode dito

Mantel, in zyn regterhand houd hy een gou-

den Penning ; konstig gefchilderd , en van een

zeer goede uitwerking.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel y hoog 32, breed 24 duim,

327 Een Perziaan halverlyf in Profil, hy heefteen

Tulband , mee edel Gefteente en Paerlen ver-

fiere, op zyn hoofd, en is omhangen met een

goud bewerkte Mantel , en een Stok in zyn

linkerhand ; ongemeen konstig en kragtig.

REM-
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REMBRANDT van RHYN.
Op Paneel, hoog 3 (5, breed 27 duim.

N°.

328 Een Jongman rustende met zyn arm op een
Baluster; hy houd zyn hand voor de Borst,

heeft een Hoed op 't hoofd , een Kraag
om den hals, en een roode Mantel met pasfe-

memen over zyn zwarte Onderrok $ zeer

kragtig en konstig.

R E Y K M A N. ( R. )

Op Doek, ieder hoog 45, breed 64. duim.

329 Twee Capitaale geftoiFeerde Landfchappen

,

met Bergen , Boomen en een Waterval.

ROETAERD. (CAREL)
Op Doek, hoog. 23, breed 32 duim.

S30 Op den Voorgrond van dit Stuk ziet men eeni-

ge Jachthonden die een Beer aanvallen , en op
«en hoogte eenige andere Honden, die *er

twee aangrypende ; welke uit haar Hol fchynen
te komen , iu een Landfchap ; Exaét , konstig

Van Tekening en uitvo'erig gefchildert.

DOOR DENZELVEN.
Op Dêek , hoog 23 , breed 32 duim.

331 In dit Landfehap ziet men een meenigte Jacht
honden , die veele Vosfen vervolgen en van-
gen, in 't verfchiet Gebergte ; fraai getekend
en fix gefchildert.

RO-
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ROMEIN. (WILLEM)

Op Paneel
t
hoog 12 , breed 14 J duim

332 Een Heuvelagtig Landfchap,* de Voorgrond is

geftoffeerd met een zittende Herder, twee
Jlaande , en een leggenden Os , en eenige

Schaapen ; in 't verfchiet , hoog Gebergte
en Gebouwen , fraai en uitvoerig gefchi'derd.

ROTTENHAMER en BREUGHÊL.

Üp Koper, hoog $l t
breed n\ duim.

333 In een Boschgezigt ziet men Maria , zitten-

de met het Kindje Jefus , op haar fchoot, on-

der het Lommer van een Boom ; een Engelt-

je draagt een Mandtje met Vrugten ; een an-

der plukt Bloemen, en een derde komt met
een Kroon aanvliegen; op den Voorgrond ftaac

een Mandtje met Bloemen en een ander mee
Linnegoed , alles is fraai en kragtig van cou-

leur, en ongemeen uitvoerig en teder gepen-

ceeld.

ROOS. (JAN HENDRIK)

Op Doek-y hoog 38, breed 50 duim.

334. Een kapitaal Landfchap ; ter zyde zit een
Meisje een Geit te melken by eenige Schaa-

pen en Bokken ; ter andere zyde (taande en
rustende Koeijen en Schaapen; verder een

Ruïoe , Bergen en Boomen ; kragtig ge-

fdülderd.

ROORE
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ROORE. (JAQüES de)

Op Paneel, hoog 25, breed 22* duim.

N°.

335 Een EcceHomo, zynde een ryke Ordonnan-

tie van vede Beelden; kragcig en meesterlyk

gefchilderd.

RUBBENS. (PETRUS PAULUS)
Op Koper, hoog 17, breed 23 duim.

336 Dit fraaije Kabinetftuk verbeeld Maria,
zittende in een Landfchap voor een grootscti

Gebouw, zy houd het Kindeken Jefus flaa-

pende op haar fchoot, en by haar zyn twee
gevleugelde Kindertjes ; ter linkerzyde ftaan

twee Vrouwen , benevens een Krygsheld,
verbeeldende St. Joris ; en aan de andere zyde
voor haar drie Kindertjes , fpeelende met een
Lam ; verder ziet men Jofeph ilaapende by
een Boom , en in 't verfchiet hoog Gebergte

;

dit Schildery is wel geordonneerd, fchoon
van coloriet , uitvoerig doch teffens breed, en
kragtig gepenceeld.

RUBBENS, Of in zyn manier.

Op Koper, hoog 17, breed 23 duim.

337 Een Bybelfche Ordonnantie , verbeeldende

de Koninginne Esther voor den Koning Aba-
fuerus, zy is geknield en wordt door twee
Vrouwen onderfleund , terwyl de Koning
haar by de hand houdt en den Scepter toe-

reikt; verders ziet men eenige Krygskneg-
ten aan den ingang van het Gebouw'; alles

is meestcrlyk behandeld.

G RUB-
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R U fi B E N S. ( P. P.

)

Op Paneel, hoog 17^, breed 2i\dum.

338 fn dit frnai Kabinetftuk, befchouwd men een

Dood Kind, wordende van twee Engelen,

waar van 'er een een Palmtak in de hand

houd. gedraagen; een derde heefteen Krans

van Bloemen en Bladen gevlogten in beide

zyn handen ; het is wonderlyk fchoon en

kragtig van coloriet, vuur en uitdrukking',

en draagt alle kenmerken van echtheid der wer-

ken van deezen onnavolgbaaren Konftenaar,

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hosg 20, breed 30 duim.

339. Christus, in de gedaante van een Hovenier,

in een Landfchap ; voor denzelve ziet men
JVIaria dje in ootmoet nederknielt, en mee
uirgeOruk'e armen, als in verrukking, den Hei-

land befchouwd ; ter vvederzyden Bloemen y

Vrugten en Kruiden ; en in 't verfchiet Boo-

men, Bergen en Gebouwen; konftig getee-

kerld en kragtig gefchilderd.

RUBBENS, of uit zyn School

Op Doek, hoog 66 , breed 88 duim.

40 Een zeer kapitaal Stuk, verbeeldende de vin»

ding van Mofes , zynde een Ordonnantie van
acht Beelden, ieevensgrootte,* de Dogter van

Phara > ziet men (taan , houdei.de den jon-

gen Moles in haare armen j voor naar legt de

Njl- God &eitmeld, en naast dezelve een
Vrouw;
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Vronw ; Twee andere Vrouwen , waar van
*er een een Mand , en de andere een zilveren

Schenkkan draagt, fchynen zeer aandagtig

op dit voorval te zyn ; verder ftaat een Sla-

vin met een Parafol in de hand. Dit Schil-

dery is wel geordonneerd, de hartstogten wel

getroffen en zeer kragtig behandeld.

RUBBENS, of in zyn manier.

Op Doeky hoog 54, breed 81 duim.

341 Een kapitaal Brabandsch Landfchap, ryk van

Boomen en Heuvelen voorzien , op den
voorgrond ter regterzyde ziet men Boerin-

nen gaan, waar van 'er een Hooi en een

ander Raapen draagt, ter Jinkerzyde een

Boeren- Wagen met twee Paarden befpannert,

verders verfcheide Paarden en een groot aan-

tal Schaapen ; in 't verfchiet aan den Horifonc

doet zi^ een Stads- Tooren en veele Gebou-
wen op ; [alles is kragcig gefehilderd en mees-*

terlyk behandeld.

RUYSCH. (RACHEL)
Op Doeky hoog iüj, breed \6\ duim.

342 Een glaafen Fles, gevuld met verfcheide Bloe-

men, ftaande opeen fteenen Tafel , uitvoerig

gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.
Öp Doek, hoog 34, breed 27 duim*

343 Op een fteenen Tafel ftaat een Fles met vee*

krhande Bloemen, en op dezelve Infeóbn,

G 2 uit-
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uitmuntend, edel en kragtig en uitvoerig

gefchilderd.

RUYSDAAL. (JACOB)

Op Doek, koog 25, breed 22 duim,

N\
344 Een Noords Bergagtig Landfchap met Water-

vallen op den voorgrond ; ter regterzyde op
het Gebergte ,, ziet men een Herder en twee
Schaapen , en een Tooren in 't verfchiet ; ver-

ftandig en zeer natuurlyk gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 18, breed 24 duim.

345 Een Boomryk Landfchap; tusfehen hetzelve

een kronkelende Beek, alwaar in het midden
een Man op een Ezel gezeten, en andere

met een Hond , doorwaden. Konftig en
kragtig gefchilderd.

DOOR DENZELVENT.
Op Paneel, hoog 12, breed 14 duim.

346 Een Duin- en Heuvelagtig Landfchap; op
den voorgrond ziet men hoog Geboomte, en
ïangs een Weg ter regterzyde een Boer met
een zak op zyn rug, gaande nevens een Jongen.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 12*, breed 13 duim.

347 Een Landfchap , met hoog Geboomte op den
voorgrond ; ter regterzyde een wandelende

Man en Vrouw langs een opgaanden weg.

RUYS-
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RUYSDAAL. (JACOB)

Op Paneel, hoog 24, breed 21 duim.

N°.

ƒ 348 Een Landfchap, met hoog Geboomte; in 'ü

midden een weg daar een Vrouw met een

Kind aan de hand gaat, benevens een Heu-
vel, met rustende Mannetjes.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 24, breed 37 duimK

349 Een Heuvelagtig en Boomryk Landfchap;
op den voorgrond een Water met zwem-
mende Eenden ; konftig bthandeld.

RUYSDAAL '(SALOMON)
Op Paneel, hoog 29, breed 41 duim.

350 Dit Stuk verbeeld een Boeren Kermis in den
Winter , op een Dorp naby een Rivier gelegen;

men is 'er bezig met de Paling te trekken

,

veeleAanfchouwers, zoo te voet als tepaard,

ziet men by elkander, terwyl anderen zig op
een verfchillende wys vermaken ; op het Ys
zyn verfcheide Arrefleden en Schaatsryders.

dit Stuk is helder van couleur, alles is na-

tuurlyk verbeeld, en mag onder de beste van
dezen Meester gefield worden.

DOOR DENZELVEN.
• Op Doek, hoog 29, breed 39 duim.

351 Op een Heuvel langs een Rivier, ziet men \

eenige Koeijen en andere die in 't water (taan

,

by dezelven Volk in Schuiten, en op 't land

. ' G 3 <üe
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die Visfchen , zeilende Vaartuigen en een
Stad in 't verfchiet. .

REYERS. (NICOLAAS)

Op Doek , hoog 46" , breed 38 duim.

N°.

352 Een Zinnebeeld, door Kinderen, in een Nis
verbeeld, en in 't Grauw gefchilderd, naar

een origineel van J. de Win.

SAGTLEEVEN. (HERMAN)

Op Paneel , koog 13 , breed 16 duim.

353 Een Gezigt aan óén Rhyn; ter linkerzyde

,

ziet- men hoog Gebergte , ryk geftoffeerd met
verfchejde Beekjes en verfchillende Gebou-
wen , op de Rider eenige Vaartuigen en
Houtvlotten, en in 't verfphiet, het blaauw
Gebergte aan den Horizont. Dit Stuk is ryk

van Ordonnantie, aangenaam van couleur erj

pitvoerig gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 18J,
breed 24* duim.

354 Een Zeehaven ; ter regterzyde Gebouwen en

een Voorpoort van een Stad , daar eenige ge-

laden Vaartuigen met Volk aan den wal leg-

gen , en eenige Handelaars by liaan j verder

langs het water Schepen en Schuiten , en in 't

verfchiet Gehouwen en Gebergte; zynde een,

fier beste Stuiken van dezen feester.
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SAGTLEEVEN. (HERMAN)

Op Paneel, hoog 22, breed 32 duim,

N°.

35 j Een Bergagtig Landfchap ;. met verfèheids

groote Ruinen en Gebouwen
,
gefloffeerd mee

Beelden en Beesten 5 uitvoerig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , koog 8 > breed 1 2 duim.

2$6 Een Italiaansch Gezigr aan een Rivier; ge-

ftoffeerd rnet verfeneide Figuren en Gebou-
wen ; en in 't verfchiet hoog Gebergte $

Zoragtig en wam behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 6\, breed o

2
* duim.

357 Een hoog Bergagtig geftoffeerd Landfdiapje;

verbeeldende een warme Ogtei.ftoad j uit-

voerig en fraai gepeneeeld.

DOOR DENZELVEN,
Op Paneel , hoog 7, breed g duim.

358 Een hoog Bergagtig geftoffeerd Landfchapje;

fix en lugtig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 23, breed 31 duim.

35P Een Bergagtig Landfchap ; verbeeldende den

Wynoogst , in 't midden flaat een Boere-

woning, mee werkende Lieden; op den voor-

G 4 grond
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• grond twee Mannetjes die in een Baan fpee-

len, met een fraai verfchiet.

SAGTLEEVEN 1653. (NICOLAAS)

Op Paneel, hoog 31, breed 47 duim,

N°.

360 Een Capitaal Landfchap; met Bargen en Boo»
men,tusfchen denzelve een Rivier met Vaar-
tuigen, op den voorgrond en in 't verfchiet

een menigte ftoffagie , warm van Coloriet,

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog i6

a
', breed ig\ duim.

361 Een Rhyngezigt langs hooge Bergen , met
Vaartuigen en Houtvlotten op 't water, en
werkende Beeldjes.

SAGTLEEVEN. (CORNELÏS)

Op Paneel , htog rijj breed i$\ duim

362 Ineen Boerefchuur, ziet men drie Schapen

en een Bok, waar by eenig Boeren gereed-

fchap , natuurlyk behandeld ; benevens de
Copy, van dezelve grootte, twee fluks.

SAM, (ENGEL)
Op Doek, hoog j8j-, breed i$ duim,

363 Een Heer zittende in een Hofgezigt, in een

losfe kleeding, met zyn regterarm , waarin

hy een Rol Papier houd , rust hy op een fl.ee»

re Pedelial, waarop een Basrelief is uitge-

beeld, gedeeltelyk met een Tapyt bedekt,

en-
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en fchynd met de linkerhand op iets te wy-
zen ; die Stukje is zeer fraai gepenceeld en
zeer uitvoerig behandeld.

SANDARAG. (J.)

Op Doek , hoog 52 , breed 41 duim

N*.

364 David ftaande van vooren te zien, houdende

in zyn linkerhand zyn zwaard ; en rustende

met zyn regterhand op het afgeflagen Hoofd
van Goliath; kragtig en meesteriyk gefehil?

derd.

SCHALKEN. (GODFRIED) X-\'^
Op Paneel , hoog 8 , breed 5 duim.

//yYn 3^5 *n ^'
lt u ^tvoeriS Cabinet Stukje, dat van bo-

ven toogsgewys is , ziet men door een Nis
een lachenden jongeling houdende in zyn hand

- een brandende Kaars, de andere houd hy om
den Hals van een bevallig Meisje, dat ne-

1 vens hem is ftaande; agter denzelven is het

Beeld van Venus geplaatst, en op den rand

der Nis een koperen Blaker , deze voor-

werpen , zyn alle zeer natuurlyk als door de
Kaars verligt , het is extra delicaat gepen-

ceelt j en een der beste van dezen Meester»

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 19, breed 15^ duim.

366 Een Binnevertrek; in 't midden zit een beval-

lig Vrouwtje, meteen Kusfen op haarfchoot,

Linnen te Naaijen, by een Brandende Kaars,

G 5 die
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die op een Tafel ftaat daar een Kleed op legt

;

voor dezelve (laat een Stoel , daar benevens

een Wieg, en aan den Wand hangt eenGor»
dyn, alles in de Schaduw ; doende het Kaan*
ligt een zeer natuurlyk efftc}:, het is teder

en delicaat behandelt.

SCHALKEN. (GODFRIED)
Op Paneel, hoog 7!, breed d\ duim.

367 Een vliegende Engel op de Wolken , hy heeft

een Roos op haar Hoofd, houdende in zyn

regterhand een Pyp , en in de linkerhand etn

Schulp, om Bellen te blazen, terwyl hy om-
ziet naar een derzelve die heen vliegt, by een

Doodshoofd en brandende Fakkel j teder en
delicaat behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 7*, breed 6\ duim.

$6*8 De Godin Diana halverlyf, zy heeft een Pyl

in haar regterhand , en als omziende naar een

Licht dat vanjboven komt ; gloeijende en de-

licaat gefchildert.

DOOR DEN ZELVEN.

Op Doek, hoog i8i, brted 16 duim.

36*9 Een Vrouwe Portrait omtrent van voren te

Zien , haar Hals is yercierd met een Snoer

Paarlen , zy is gekleed in 't rood Fluweel me;

toont gevoerd j uitvoerig behandeld.

SCHEL-
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SCHELLINGS, (DAJNIEL)

Op Doek, hoog 26, breed 31 duim.

070 Een Bergachtig Landfchap met hooggeboom»
te ; op den weg eenige Krygslieden te paard en

te voet , die Boeren gevangen nemen en weg-

leiden ; konstig gefchilderd.

SCHENDEL. (G. van)

Op Doek, hoog 19, breed 23 duim.

37 1 Een Wintergezigt ; zynde het Ys ongemeen

ryk geftoffeerd met Schaatsryders en Voet-

gangers , in 't verfchiet ziet men een Dorp
en Kerktoorn ; alles uitvoerig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 19, breed 22* duim.

%yi Een natuurlyk Wintergezigt, met Kolvers,

Schiratsryder& en Sleeden op 't Ys; verder

Gebouwen en Boomen.

SCHYNDEL. (J. van)

Op Paneel, hoog 13, breed ij duim,

373 Een aardig binnevertrekje met veele Perfoo-

nen die vrolyk zyn ; op den Voorgrond Jonge
lieden die klap op 't Handje fpeelen , daar ouder
Lieden om lagchen , waar agter een Tafel daar

een vrolyke Gast op danst , omringt van an-

dere Snaken , en verder eenige die by 't Vuur
gitten.

SCHYN-
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S.CHYNDEL. (J. van)

Op Paneel, hoog 13, breed 15 duim.

N°
374 Een Kinderfchool , waarin een Jonge door de

Matres zal gekastyd worden , terwyl de Mees-
ter mee een Beezein ter deur inkomt , om de

"Vegtende Jongens teicheiden, aardig geor*

donneerd , en uitvoerig gefchilderd.

SCHOUWMAN. (AART) ^^
Op Paneel , heng 13, breed n\ duim.

275 Voor een Chirurgyns Winkel ziet men een

Slagter, welke een Kalfskop fchy rit gebragt te

hebben a3n een Meid, die dezelve op een

Schotel heeft, terwyl hy haar een Schaapshoofd,

(dat hy in zyn hand houd )aan£oond , de vrouw
trït het Huis is beezig het geld voor den Slag-

ter te tellen , en in de Winkel ftaat een Man;
alles is zeer uitvoerig en fraai gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 27, breed 21 duim.

376 In dit (luk ziet men Manoach, in een eerbie*

dige geftalte ter aarde gebukt, aan de zyde
van zyn Huisvrouw, die mede geknield legt,

terwyl de Engel van hun verdwynd, de

Beelden zyn wel geteekend , de Kleederen los

geplooid, en alles is kragtig en meescerlyk

gefchilderd.

SCHOUWE
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SCHOUWMAN. (AART)
N°.

377 Een Weerga van de voorgaande , het verbeeld

Maria Magdalena, aan de Voeten van Chris-

tus geknield; niet minder als de voorgaan-

de en van dezelfde grootte.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 28, breed 39 duim,

378 Een bonte Hen , dewelke met haar Kiekens

by twee Eendvoogels ftaat, die in 't Water
zwemmen ; een witte Phaifant zit op een Steen,

benepens een vliegende Duif in een Land-
fchap; konftig en fix.

DOOR DENZELVEN. '

379 Een weerga, in dit Landfchap zit een bonte
Phaifant op een hoogte, by een Water, daar
Eenden by ftaan, en een vliegende Eendvo-
gel, nevens een zittende Quikftaart ; niet

minder van konst , en van dezelfde grootte.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 31, breed 38 duim.

I
380 Een goudlakenfche Phaifante Haan , een Poe-

lepetaat , een Hen met Kiekens en een
Papegaai , welke op eenig Steenwerk zit

;

alles in een Landfchap , kloek behandelt.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 31 , breed 38 duim.

381 Het Vogelen - Concert , daar de Uil Voorzan-
ger is ; konftig en fix gepenceelt.

SCHOU-
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SCHOÜMAN. (AART)

Op Doek, hoog 31, breed 38 duim,

K°.
38^ Een flaande Goudlakenfche Haan, voor eeff

andere dito , benevens een Men en een Duif
op een Steen gezeeten, ineen Landfchapj
kloek behandelt.

/ . *

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 26, breed 31 duim,

383 In een Nis, zit een Kind Bellen te blaazen,

nevens een ander, met een Mandje Bloemen
voor hem ; konftig in 't graauw gefchildert.

SLINGELAND. (PIETER van)

Op Paneel, hoog 13, breed 11 duim,

384 In dit fraai Stukje ziet men een Juffertje,

zittende voor een Tafel , daar een Fles met
Bloemen op ftaat, en een gewerkt Tapyten*

Kleet tegen rust ; zy fchynt geld te geeven

aan haar Dienstmaagd , die met een Emmer
aan haar arm , nevens haar flaat ; op den »

Voorgrond zit een Patrys Hondje ; aan den

Wand hangt een Viool , nevens een Ledi-

kant , en voor de Schoorfteen ftaat een Stoel

,

alles is extra uitvoerig behandelt , en van bo-

ven toogswyze.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 6\, breed $-

2
duim.

385 Een Dame, zittende in ten Kamer ; zy is 'm

't paars
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't paars Satyn gekleet, rustende met haar

arm op een marmeren Tafel , waar op een

ftaand Houdt je is, hy fchynd in een Spie-

gel te zien, die ook op den Tafel geplaatst

is; door een open Vengfter ziet men een

Hof Gezigt; alles is zeer uitvoerig en deli-

caat gefchildert.

SLUYS. (JACOB van der)

Op Paneel , hoog 1

1

, breed 9 duim.

N»
386 Een Man, aartig gekleet, blaazende op eea

Trompet, flaande agter een Nis, op wel-

kers rand zyn Hoed met Pluimen rust, in 'c

verfchiet zit een Heer ; extra uitvoerig ge-

fchildert.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog n, brted 10 duim.

387 Een Man met gevouwen handen, by een Juf-

fer die Fruit draagt.

S O L E M A K E R.

Op Doek , hoog 3 1 , breed 44 duim,

388 Een Capïtaale Zeehaven , op den Voorgronde
een Gebouw , by dezelve eenige Beelden , Bees-

ten , en Pakgoederen , benevens eenige Vaar-

tuigen die geladen worden; in 't verfchiet

Berden en Gebouwen , helder van coloriet en
fi* gefchilderJ.

SO-
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SOLEMAKER.
Op Doek 9 hoog 39 , breed 48 duim.

N°.

3gp Een Zeehaven, op denVoorgrond een igeKoop-
lieden en een Heer en Juffer te paard die ter

Jagt zullen gaan , verders Gebouwen en ver-

ichiec.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel.

390 Een Capitaal Schildery met een menigte Beel-

den en Beescen voor Gebouwen in een Land-
fchap.

SORGH. 1666. (HENDRIK MAARTENSZ.)

Op Paneel , hoog 1 8 , breed 24.7 duim.

391 Dit heerlyk Tafreel verbeeld de Gelykenis,

van den Huisheer en de Wyngaardeniers; hy zie

voor een 'XaM , met zyn regterhand voor zyn
Borst, zig als omkeerende naar een Landman
die nevens hem ftaat, met de penning in de

hand ; andere die voldaan zyn en weg gaan,

eenige mede aan die Tafel zittende die aan-

tekening houden , terwyl een ander betaling

doet , en veel meer bywerk , zynde een Or-
donantie van twaalf Perfoonen , alles op het

yitvoerigst behandeld ; de Hartstogten zyn
zeer natuurlyk verbeeld, het is helder en fraai

van coloriet , en een der beste Hukken van

dezen Meester.

SORGH.
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SORGH. (HENDRIK MAARTENSZ.)

Op Paneel, hoog 11, breid 10 duim,

392 Een Vrouwtje (taande voor een Bank, daar

veelerlei Zeevis op lege ; zy houd een Hakmes
in haar regterhand en legt Mooten Kabeljaix

in een Mand , die een Jonge, voor haar ftaan-

de, vasthoud , verder eenige Mannen en Vrou*
wen die ter Markt gaan* en in 't verfchiec

x

Scheepen ; uitvoerig en natuurlyk,

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 19, breid 22 duim.

303 Een ruim binnenvertrek ; in 't midden zn>'

ten eenige Boeren te rooken en te drinken

by een Tafel , benevens dezelve ter linkerzy-

de een vrolyke Gast , die al zingende op
de Fiool fpeelt ; ter regterzyde , een Jongen
die uit een Va: tapt , benevens eenig Huis-

raad aan den Wand en op den Voorgrond j
van de beste foort van fchildering.

STAVEREN. ( van ) ,

Op Doek, hoog 14, brted 12 duim,

394 Een vrolyke gezonde Gast, xJie het laatite

Dropje uit een Glas op zyn Nagel ltort , voor
hem ftaat een Wynkan , en agter hem , een
Jachgende Vriend ; Jsragtig gepenceeld.

H STA-
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STAVEREN, (van)

Op Paneel hoog 24, breed ïS dahn.

N*.

395 In een Rots , ziet men een geknielden Here-
miet , in Devotie , voor etn open Boek \

zeer uitvoerig en fraai gefchilderd.

STEEN. (JAN)
Op Doek, hoog 23, breed iq| duim.

396 In een Binnenhuis, ziet men een vrolyken

Gast , zittende by een Tafel , in zyn eene

hand houd hy een Roomer met Wyn, terwyl

hy vriendtlylc Jacht teegen • een Meisje

dat naast hem Haat , met een Pyp en een

Bierkan in haar handen , en die niet onge-

voelig jegens hem fchynt ; een Vrouw zit

aan zyn andere zyde, agter een Gordyn,
om hem te befpieden, agterwaards een Man
die op de Fiool. fpeelt, en een Boer die by
het Vuur ftaat ; dit Schildery is geestig ge-

ordonneerd , en van zyn beste foorc van fchil-

dering.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog .34^, breed 41 duim.

397 Dit Fraai Schildery verbeeld een Kraamka-

mer, in 't midden derzelve ftaat een Dienst-

meid voor een gedekte Tafel, daar Tinnen

Kommen en Borden op ftaan ; de Huisvader

ftaat in 't midden met het gebakerd Kind in

zyn arm, met de linkerhand tast hy in zyn

. geldzak, om aan een Vrouw, die nevens hem
Haat,
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Haat, en hem febyne geluk te wenfehen,

een gefchenk te geven , ter regterzyde zie

een dikke Zuster aan den haard, die met haar

linkerhand, waarin zy een leepel heeft, Kan-
deel uit een groote Keetel fchept, en lach-

gende haar regttrhand ophoud , om ook iets

ten gefchenk te omhangen, terwyl eenandere

Vrouw Suiker in de Ketel doet; ter linker-

zyde zit een zwangere Vrouw nevens een

Wieg dien Drank te proeven, de Kraam-
vrouw, die daar agter op haar bed rust, word
mede met dat vogt gelaaft; terwyl een Man
zyn twee vingeren opdeekt iets te kennen
geefr, en Lachgencle weg gaat; en meer by-

werk , dit Stuk is fraai van coloriet, heidei

en goed gefchilderd, en een der grappigite

van dezen fnaakftn Meester.

STEEN. (JAN)
Op Doek, koog 25 , breet 33 duim.

N°.

398 Dit Schildery verbeeld een Hofftede, voor
dezelve een vrolyk Gezelfchap, in 't mid-
den zit een Jongman by een bevallig Meis-
je , in 't wit Satyn gekleed, terwyl een
Jongeling hem een glas Wyn infehenkt, en
een Jonker aartig gekleed die op een Luie
fpeeld en by haar ftaat; ter regterzyde zie

een Heertje op de Fluit te fpeelen, voor een
Vrouw en Kind , welke nevens hem zitten ; ter

linkerzyde zit een dikke Gast een Meisje te

caresfeeren, en verder een Man die met tz\i

Dienstmaagd fchynt te praaten, terwyl zy

H 2 eea
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een Schotel met Citroenen aanbrengt ; op

de treeden van het Gebouw twee Kinderen

die bellen blaazen ; en verder eenige Heeren

en Juffers die wandelen , en met den BA fpee*

ien; in 't verfchiet een Heeren -Huis by 't

Geboomte; aangenaam en helder van couleur

en beste foort van JJchildering.

STEEN. (JAN)
Op Paneel, hoog 15, breed u| duim,

N°.

399 In een Boeren Binnenhuis, ziet men een Raa-

penden Jongen , rustende met zyn arm op
een Ton; verder word een Meisje door een

Boer gecarresfeerd , en agterwaards een liaan-

de en een zittende Boer. Dit Schildery is

lugtig behandeld , doch geestig geordonneerd.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 25, breed 22 duim.

400 In een Binnenvertrek, ziet men een Tafel

met een Tapyt gedekt, daar een Hond voor

zit , op dezelve (laat een Porceleine Kan en

Romer by een Verkeerbord , en nevens het-

zelve een Dienstmaagd, terwyl een vrolyke

Gast lachgende een glas Wyn befchouwd , en
meer grappige Beelden.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 42, breed 65 duim.

401 Een kapitaale Ordonnantie van Beelden en
Beesten , verbeeldende Jacob, verzeld van zy-
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ce Vrouwen en Have , wordende op 't Ge-

bergte Gilead door zyn Vader Laban agter-

haaid. Die Stuk is van de beste foorc vaa

fchildering van dien Meester.

STEEN. (JAN)
Op Doek , h$og 33, breed 40 duim.

N*.

402 Een kapitaal ruim Binnenvertrek, met een

meenigte vrolyke Perfoonen , verbeeldende

een Bruiloft daar eenigen aan Tafel zitten en

op de Fiool fpeelen, terwyl de Bruid na bed

geleid word ; kragtig en grappig gefchil»

derd,

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 21, breed i$\dum.

403 In een Binnenvertrek zit een Man op een

Jiank met een Kan in zyn hand, hy boud
een Meisje va$c, die met haar hand te kennen
wil geeven, Uil te zyn, voor haar Heer, die

in 'c vcrfchiet ftaat te leezen.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, loog 32*
5 , breed 44 iuhn,

404 Een Binnenvertrek met Boeren , die drinken

en vrolyk zyn ; ter regterzyde legt 'er een be-

fchonken ; ter Unkerzyde een die Bier uic een

Vat tape, en verder veel fcfuisraad»

H 3 STEEN%
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STEEN, (JAN)

Op Paneel^ hoog 10, breed icj duim.

K°.

405 In dit grappig Stukje, ziet men een Vrouw,
welke een Man niet haar klomp dreigt te liaan

,

daar anderen om fchynen te lachgen , terwyi

een Kind fchreit ; van zyn beste iborc van
fchildering.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , koog 15J, breed 13 duim.

406 Een Vrouwtje, zittende met een Naaikusfen

op haar fchoot', terwyi een 'Mannetje haar

fchynt aan te fpïeeken, daar een jongeling

om lacht. Grappig geiciiildert.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , hoog 11 , breed 14 duim.

4.C7 In een Binnenhuis, zit een Boer de Courant

te leezen by een Tafel , terwyi twee anderen

daar na fchynen te luisteren , en meer grap-

pige Beelden. Fix behandelt.

DOOR DENZELVEN-
Op Paneel, Iwog ioj, breed 13 duim.

4©8 Een Landfchap; op den Voorgrond zit ecu

Vrouw met een Kind op haar fchoot, by

een 7 ent ; een Man legt te flaapen , en een

Jongen ftookt vuur onder de Pot; jü 'c

verfchiet «eer Figuufen»

STEEN*
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STEE N, (gem.J.)

Op Paneel, hoog 19, breed 16 duin,

N°.

409 Een Markt met Boerinnen , die Garnaat verv

koopen, in 't verfchiet een Brug» Boomen
en Gebouwen.

STEENWYCK. (HENDRIK van)

Op Paneel, hoog 25, breed 32 chtim.

410 Een Binnengezigt van een Roomfche Kerk,
verin re met Staaren en een Graf • Tombe , en

geltoffeert met eenige Geeftelyke en andere.

Perfoonen. De uitvoering en netheid van het

pen ceel en perfpeólkf zyn in dit ftuk zeer

wel waargenomen.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel , hoog 10, breed 13 duim,

411 Een Gevangenis , waar in verbeeld is dfr

verlosfing van Petrus door een Enge].

STO&CK. (ABRAHAM)
Op Paneel, koog 13 , breed 19\ duim.

4.1 % Een (lil Water ,
geftofTeerd met een Haring*

buis, waar by verfcheide Visfers Vaartuigen.,

verder een Oorlogfchip, zeilend Jagt, Kaag-
je , en andere Seiiepen , zynde alles zeer uk-
voerig, warm, en tragtig gefchilde*d.

IU STORCX
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STORCK. (ABRAHAM)

Op Doek, hoog 19 , breed 21 duim,

K*.

413 Een Gezigt binnen de Stad Amfterdam , van
het Cingel op de Haringpakkers • Tooren en
Nieuwe Stads Herberg te zien ; zeer ryic

geftoffeerd en uitvoerig behandelt.

DOOR DENZELVEN.

Op doek, ieder hoog 11, breed n| duim.

$14 Twee (tuks , zynde het eene een Zeedag
tusfchen Engelfche en Hollandfche Schepen,

en het andere een Zee • llorm , waar in een

Schip vergaat; uitvoerig gefchildert.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, ieder koog 10, breed 13 du\m%

4.15 Twee fluks Italiaanfche Zeehavens, geflof-

feert met Gebouwen, Scheepen en verfchei-

de Beeldjes ; fix gepenceelt.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 8£, breed ir| duim.

416 Een gezigt op het Admiraliteits-Huis, langs

het Y te Amllerdam , met zeilende Jachten

,

Schepen en varende Schuiten j konftig behan-

deld en zeer plaif^m

STORCK.



van SCHILDERYEN, 121

STORCK. (ABRAHAM)
Op Paneel, ieder koog 8, breed 10 duim.

N°.

417 Twee Stuks, een onftuïmige Zee, en een ftfl

Water, met zsilende Schepen en andere Vaar-

tuigen ; kondig en kragtig-

STOOP. (DAN IEL)

Op Paneel, hoog C\> breed 9 duim.

418 Opeen Heuvel ftaat een beladen Paard, 't well?

door een Jongen vastgehouden worde, in een

Landfchap.

SWAANEVELD.
Op Keper, hoog 15, breed 21 duim,

419 Een Landfchap met Boomen en Bergen, door-

fneden met een Rivier; voorts een, weg met
Mannen die Koeijen voortdryven.

SWAANEVELD en van WOERDEN.

Op Paneel, hoog II, breed 17 duim.

^20 Een Heuvelagtig Landfchap , met Geboomte,
geftoffeerd met Beelden en Beesten.

SWIKHARDT. (W.)

Op Paneel, hoog n^, breed 13^ duim.

421 Een warm en aangenaam Landfchap , met
hoog Geboomte en Bergen ,* tusfehen beiden

een weg met wandelende en rustende Beel-

den en Beesten.
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TE NI ER S. (DAVID)

Op Paneel , hoog 15I , breed 2r| duim.

4*2 Een Binnenhuis of Herberg, waarin men op
den voorgrond by de Tafe], (mee een groen

kleed bedekt , en waarop een fpej Kaarten

legt,} vier Heeren ziet, waarvan twee zit-

tende en twee (taande verbeeld zyn , een der-

zelve is bezig het geld op de Tafel uit te tel-

len dat hy fchynt verlooren te hebben , en

waar] op de anderen zeer aandagtig zyn ; de

Hospes (laat een weinig ter zyde, agterwaards,

bezig met de Lei , of het gelag op te maaken

;

ter regterzyden , befchouwd men eenige Boe-

ren die by' het vuur ftaan en zitten te praa-

ten , op den voorgrond en aan den wand
vertoond zig eenig Boeren Huisraad ; dit

Stukje is helder en aangenaam van couleur,

van een fraije penceelftreek ; en van des

Meesters besten tyd.

DOOR DENZELVEN.

Oj) Paneel, hoog 22, breed 29 duim.

**% Dit verbeeld waarfchynlyk de Intreede van

een Vorst , in een der Brabandfche Steden

;

de Ruitery en Musquetiers, ziet men in de

Waapens , om denzejven te ontfangen , ver-

eters een menigte andere Beelden ; en in 't

verfchiet het gezigt op de Stad, alles is fix

«toeft , en verftandig behandeld
3
in een agt-

kanr formaat.

TE-
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TENIERS. (DAVID)

H

5 Stuks op Paneel, ieder is hoog ie, en breed

o duim , verbeeldende de f^yj zinnen.

424 Het Gezigt; verbeeld door een Schilder zit*

tende voor zyn Ezel, met een ander agter

zich.

De Reuk; verbeeld door een Vrouw zittende

met een Hondje op haar Schoot, terwyl

zy aan een Bloem ruikt.

De Smaak; verbeeld door een Jongeling, die

een fchootel Vrugten voor zien heeft,

terwyl een ander een Glas infehenkt

't Gevoel; verbeeld dooreen Man, die een

Plaister van zyn Hand trekt , terwyl een

"Vrouw nevens fyem een andere gereed

maakt.

't Gehoor; verbeeld door een Man, die op
de Doedelzak ipeeld, en een ander agter

hem , die zingt.

Deze Stukjes zyn fx , konftig en kragtig ge-

pencecldy en de voorwerpen halverlyf ver-

beeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 13^, breed 18 duim,

4^5 In een Rots, ziet men Loth, die een zyner
Dogteren omhelst, zy heeft een Drinkfchaal

in de hand , en nevenshaar eenige ipyzen welke
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©p een hoogte rustere , terwyl de andere
Dokter ook Spys aanbrengt ; op den Voor-
grond een Mattefles en Beekers, in 't ver-

fchiec het brandend Sodom*; uitvoerig en
konstig.

TENIERS. ( D A V I D )

Op Paneel, hoog ie',, breed 22 duim

38fc.

42<5 Een Landfchap , met Boomen en Boerenhui-
zen r op den Voorgrond eenige Boertjes die

Regelen, andere die by een Ton zitten te

roeken en te drfnken , en in 't verfchiec eert

Stads gezigr, zeer plai-fant.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel > boeg g|, breed 6\ dubn%

427 Een ikter fpeelende op een Cyther en eert

Boerin die zingt , zittende by een Tafel ; ag-

6CL- haar ftaat een ander Boertje , zyn Pyp lc

luoken ; flx en lugtig gefchilJerd.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel', hoog &, breed 6\ duim.

Ee<» Heremiet,, zittende in een Boek te 1'ee-

zen» in een Grot, daar men Gebouwen op
Gebergte door ziet.

J>OOR DENZELVEN. of in zyn Trant.

Qp Doek, ieder hoog 26, breed 31 duim.

42^ Twee fluks, met Buitenhuizen, in het eea

ïkt men Mannen en Vrouwen, als in geiprek,

VOGJT
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voor het andere, twee Geestelyken in Devotïej

kloek behandelt.

TENIERS (DAVID ) tf in de Manier.

Cp Paneel Ovaal, htcg 15, trctd 19 duim,'

N°.

430 In een Boeren binnenhuis , zit een Vrouw met
een Kac op haar fchoot, by eenig Huisraad;

verder zitten Boeren by 't Vuur; fix behan-

deld.

TERBURGH. (GERARD)
Op Doek, hoog 26}, breed 2\\ duim.

431 In een Binnen vertrek , ziet men een bedaagden

.Heer zitten, hy heeft een Harnas ea Lede-
ren Kolder om 't lyf , en is als een Officier

der Cavallerie gekleed ; in zyn linkerhand die

op zyn knie rust, heeft hy een Geldbeurs

;

en met zyn regterhand bied hy eenige goude
Geldftukken, aan een bevallige Juffer , welke
nevens hem zit , en dat aanbod met opmer-
king fchynt te befchouwen; zy is gekleed met
een zwart Fluweelen Jakje, dat met witte Bonte

randen omzet is, en heeft een witfatyne Rok

,

met goud gewerkt BorduurzeJ aan^ in de
regterhand heeft zy een Wynglas, en met de
linkerhand , houd zyeen zilvere Schenk -kan
die op haar knie rust , nevens haar ftaat een
Tafel met een rood Fluweelen kleed gedekt

;

daar een Schootel met Perziken en Druiven ,

benevens een zilver Schenk -bord op rust,

en meer bywerk; dit fr.uk is een der uitmun»

ïendlte van konst en penfeel behandeling, en
men
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men ziet de wellevendheid, en 't zedig gelaat %

van die Juffer in de verbeelding als doorttralen.

TERBURGH. (GEKARD)
Op Doek, hoog io, breed 22 duim.

NV
432 In een Binnenvertrek, ftaat een Heer ten voe-

ten uit in 't zwart gekleed, houdende een

Appel in zyn regteïhand; en in zyn linker-

hand heeft hy zyn Hoed, ter zyde Haat e«-n

Tafel meteen Tapyt overdekt, en een Schootej

met Chinaas Appelen daar op, aan den Wand
eenig huisraad , alles teder en delicaat behand.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek , hoog 29 , breed 23 duim.

433 Een Heer zittende in zyn Kaamer, by een

Tafel, waarop een Lesfenaar, Inktkooker,

en Boeken leggen , hy is in zwart (lof ge-

kleed , houdende een brief in zyn hand, en

voor zyn voeten legt een Hondtje ; uitvoe-

rig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog io|, breed 15 duim.

334 In een Binnenvertrek ziet men een Officier

,

zittende voor een Tafel , hebbende een lede-

ren Kolder aan*, en een Harnas om 't lyf,

fchynende opmerkzaam een Briefte fchryven,

terwyl een Trompetter , met een bonte Muts
op zyn hoofd, voor de Tafel daar na ftaac

te wagun.
Gem.
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Gem. G. T. of (TERBURG.)

Op Paneel, hoog 10 , breed o*
5
duim.

435 Een zittend Vrouwtje, met een Wynroemer

in de hand, benevens een Heer die haar

omhelzen wil; by een Tafel daar een tinne

Kan op Haat ; delicaat en uitvoerig behandelt.

^T I L B O R C H.' (....)

Op Doek, hoog 23, beet 30 duim,

436 Een Corps de Guarde , van binnen te zien ;

in dezelve (laat een OÜicier mee een papier

in zyn hand, terwy! andere Krygslieden zit-

tende zyn ; op d?n Voorgrond ziet men een

Vaandei , Trommels en ander Krygstuig.

TOL. (DOMINICUS van)

Op Paneel, hoog 11, breed 10 duim»

437 Een oud Vrouwtje, zittende, by een bran-

dende Kaars, voor ten Tafel, geld te wegen,
nevens haar een oud Mannetje die in eeo
JSoek fchryft ; op óen Voorgrond ftaat een

Globe, eu aan den Wand hangt een Gordyn.
'

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel , koog 8, breed 7 duim,

438 Een Oudvader met eengryzen Baard, en een

Fluweelen Bonnet op zyn Hoofd ; uitvoerig

behandelt.

TER-
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TERWESTEtt. (MATTHYS)
Op Paneel , hoog 22, breed 30^ duim

439 Pandora, die de Vaas met Deugden var» de Go-
den 011 tfangt; konftig en fmelcend gefchiJderd*

DOOR DENZELVEN.

440 Een weerga , verbeeldende Hercules wel-

ke door de Deugd word gevoerd tot den
Tempel van Minerva , zyne fterkte aan die

Godin opofferende; mede op Paneel en vari

' dezelfde grootte.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 15, breed 18 duim.

441 Een Bachanaal , verbeeld door eenige Kinde-

ren , waar van 'er een op een hoogte rust

,

in een Landfchap ; excellent van couleur en
fchïldering.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog ij, breed 18 duim.

442 Een Zinnebeeld op 't Geloof, verbeeld door
eenige Kindertjes ; fraai en fmeltenci van
fchildering.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek

y
hoog 24I, bretd 10* duim.

443 Die Stuk verbeeld de Aflaating van het Kruis *

fchoon van ordonaantie , kragtig en fraai

eepenceeic.

. TER.
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TERWESTEN. (MATTHYS)
Op Doek, hoog 29, breed 37 duim.

414 Een Ordonnantie van veele Beelden , ver-

beeldende Didoc/s Dood. Fix behandeld.

TYSSENS. (....)
Op Doek , hoog 463, breed 6ó| duim,

445 Een kapitaal Landfchap met boog Geboomte,
Bergen, en op dezelve Gebouwen; op den

voorgrond by een Water etn Boerin, zie-

tendeeen Koe te melken, benevens een Man
die op een andere Koe leundj daar by Schaa-

pen eenige en Kruiden; Konfrig en geheel in

de trant van Jordaans behandeld.

ULFT. 1668. (JACOB van der)

Op Paneel, hoog 2c, breed 32*, duim*

446 Dit uitmuntend Schildery verbeeld de In*

treede van Alexander den Grooten in Babel j

op den Voorgrond ter linKerzyde ziet men
verfcheide Krvgglieden een Eerpoort door

trekken, en ter regt^rzyde, op den tweeden

grond , den Overwinnaar, zittende op een 1 Ti-

umph- Wagen, voorgegaan van verfcheide

Leeuwen en'fygers, en gevolgt van een mee-

nigte Perfoo.nen , zoo te voet ajj, te paard

;

verder ziet men zeer veel groote Gebouwtn,
en Colommen, en in 't verfchiet, hooge ber-

gen , dit ichildery is ongemeen ryk van .Or-

donnantie, bevallig en konstig gepenceeld,

ep een der beste van dezen Meester.

I UDEN.
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UDEN. ( J. van )

Op Doek, hoog 45, breed 77 duim.

%\i Een capitaal Landfchap, met hoog Geboomte
en Heuvelen ; Latona , verzeld van haare twee

Kinderen, aan de kant van een Water» daar

by cenige. Boeren die haar fchynen te drei-

gen* Dit ftuk is fcragtig gefchilderd.

VICTQR. (JAN)

Op Dcek, hoog 62, breed 79 duim.

4<4# Tn dit konstig Tafree], vertoond zich Tobiasr
na dat hy weder ziende geworden is, leggen-

de op zyn Kniën , met gevouwen handen , ter-

wyl de Engel van hem henen vaart naar den
Hemel ; zyn Huisvrouw (laat agter hem , by
den Ingang van zyn Huis , voor dezelve zyn
Zoon enSchoondügter mede knielende, als in

een verrukkende en verwonderend» gefhike;.

jn 't verfchiet Knegten en Kameeien in. een
Landfchap.

VELDEN. (W. van i>e)

Cf Doet, hoog 20*, breed 25* duim.

449 Een onfUuimig of woelend Water, met ver-

fchekien Vaarcuigen ryk gefloff^erd ; ter reg-

terzyde ziet men een Kaag of Vecrfchip by
den Wind zfilen, daar naasteen ander Vaar-
tuig in zyn wenden op den Wind leggende,

en een die zyn Zeilen flrykt, ter linkerzy-

€Èe, verneemt men- een Qorlogfdiip, dac voor

dea»
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den Wind afkomt, en verder aan den Horizont,
nog diverfehe groote en kleine Schepen j hec

Water, dat door den Wind fterk bewoogeu
fclynd te worden, is zeer doorfchynend en
natuurlyk van kleur, de Lugtltaat buyig, he£

ligt en donker is tseffend ; en men kan mee
waarheid ditftuk vooreen der beste van dezen
groote Zee- en Scheeps • Schilder befchouwea.

VELDE. (A. van de)

Op Doek, hoog 3 of, breed 41 duim,

450 In een Bosch-, en Bergagtig Landfchaf>, ryk
geftoffeerd met verlcheide Basten , ziet men
op den Voorgrond , een graügen Heuvel ter

regterzyde, waar op twee Paarden by een

Boom ftaan ; den oude Argus, zittende en mee
aandagt ziende op Mercuur,dieby hem is lluan»

de, houdende de in een Koe heifchepte Jö,

by eender Hoornen, ter Jinkerzyde zyn twee

Bokjes en een Schaap, en verder onder de

fchaüuw van het Geboomte, eemge gaande,

en graazende Koeijen. Die (luk is zeer verftan*

dig geordonneerd, de uitwerking van Dag
en Schaduw is 'er wel in waargenomen, en
liet is uitvoerig en teevens kragtig gtpenceeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 107, breed 9 duim.

451 Opeen Heuvel rust een rootbond Koetje,

by een willigen Boom , benevens een (taande

Koe en Schapen , en een Bergagtig verfchiet j

a konitig gefchilderd.

I % VELD£,
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VELDE. (A. van r>E )

N*.

452 Een Weerga van den zelve grootte ; op der*

voorgrond een grazend rootbont Stiertje >

ftaande by een Water, benevens Schapen err

twee Mannetjes ; verder een Bergagrig ver-

fchiet.

VELDE (ESAIAS van de)

O^ Paneel , hoog 7I, breed 1 ij duim.

453 Twee Stuks , zynde een Zomeren Wintertje,

roet Boerenhuizen en dorre Boomen , ter zy-

de bevrooren Water roet Schaatsryders en

eenige die Kolven, en geftofïeerd met Wa-
gen en Volk.

VEEN. (PïETER van)

Op Paneel., hoog 19, breed 15 duim.

454 Christus met zyne Discipelen op den Weg,
en op den voorgrond een Vrouw die hem:

aanbid; uitvoerig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

455 Een and .re Bybelfche Ordonnantie; verbeefs-

den.ie den Hoofdman over Honderd, geknield

aan de voeten van Christus; dit Stukje , hec

welk tot een Weerga van het voorgaande ge-

fchikc is , is niet minder en van dezelve

grootte.

VEEN.
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VEEN. (PIETER vin)

Op Paneel, hoog 16, breed 18 duim.

N°.

456 Een Bad van Diana en haar Nimphen; xss

zyde Aéteön , die dezelvsn befpied, in een

Landfcnap met gebouwen j uitvoerig ge.

derd.

VERBÜYS. fA.)

Op Doek, boog 15, breed 12 duim.

457 Een vrolyk Man zittende by een Tafel, wor-

dende eccarresfeerd dooreen galant Dametje,

zy is in 't wit Satyn gekleed, en neeft een

Geld - beurs in baar hand; alles is aktfoerig

en kunftig behandeld, en van een zeer na-

tuurlyke uitwerking.

DOOR DENZELVEN.
Op Doeky hoog 22 , breed 26 duim.

458 Danaë leggende op een Rustbedde, voorts

de gouden Regen met meer bywerk. Goed
gefchilderd.

VERSCHURING. (HEXDRIK)

Op Paneel , hoog 10 \ , Jr*ft/ 13* tfa/n.

4,59 Vooreen groot Italiaanse
1

! Gebouw, ziet men
een Officier op een wit Paard gezeten , ter-

wvl een ander met een Vrouw fchynt te fpree-

ken^ in 't verfchiet vertoond zig een op-

togt van Krygs-Volk, en een Carrrpemen:;

varm van couleur en Meesterlvk gel

i 3 VER-
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VERSCHURING. ( HENDRIK.

)

Op Doek, hoog 23, breid 19 cknm>

460 In een Binnekamcr, ziet men een jonge Da-
me, in 't Satyn gekleed, ineeniiaauwteJiggen,

ruscende mee haar arm op een Tafel , die roc-c

een Tapyt bedekt is, zy word door een Jong-
man onderfteund ; agter haar flaat een be-

jaarde Vrouw, dewelke met verbaastheid iets

Ichynt toe te roepen aan een Jongen die de

deur uitgaat; dit Stuk is kragtig van ligt en

donker , van een breede pcnceél ftreek ea

van een fchoone uitwerking.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 18, breed 24 duim.

4.61 Een Italiaansch Gezigt , zynde een Bergagtig

Landfchap ; op den voorgrond ziet men
een Heer te Paard gezeten, fpreekende te-

gens een Veehoeder, verder ten [pinnende

Herderin,en andere freffagie in 't verfchiet;

fix en zonagtig gepenceeJd.

VERSCHUUR. (LIEVE)

Op Paneel , hoog j?*, breed fc&i duim.

46% Een kabbelend Water met Vaartuigen, ver„

beeld by het ondergaan der Z<»n ; op êtn

voorgrond een Man, die een Zak draagt,

en eenige Osfen , jn 't water ftaande.

VER.
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VERSCHEINER. (P.)

Op Paneel, hoog 11, h-eed 13 duim.

463 Een onfluimige Zee , met Klippen , en zeilen-

de Schepen die in gevaar zyn; kondig be-

handeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Pantel, hoog 11, breed 13 duim.

464 Een Zeehaven, met ten anker leggende Sche-

pen; zonagtig en kragtig.

VERKOLjE. (JACOB)

Op Doek, hoog 43, Ireed 34! duim.

463 In een Binnenkamer, ziet men een pragtig

Ledikant, waar op de Vrouw van Potiphar

gezeten is, zy houdt den kuifchen Jofeph by
zyne kleederen, terwyl hy haar tragt te ont-

vlieden ; voor het bed ftaat een tafel met
eet* Tapyt bedekt, waarop een zilveren Lam-
peten Schotel; alles is d-Jicaat en uitvoerig

gepenceeld.

VERKOLJE. (NICOLAAS)

Op Doek, Jwog 22i, breed 27 duim.

466 Een Bachanaal; in een Landfchap ziet men
op den voorgrond Kinderen , die met een Bok
fpeelen , benevens een Sater die wyn uic t en

Bak drinkt, terwyl een ander dat vogt uic

een Zak perst; een gouden Kan, mee Drui-

I 4 ven
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ven trosfen leggen 'op een fteenen Voetftuk,

en meer bywerk; zeer kondig van Teken-
en Schilderkunst.

VERKOLJE. ( NICOLAAS )

467 Een Weerga van dezelve grootte, verbeelden-

v,_---^de mede eenige Kinderen die met een Bok
fpeelen; ter linkerzyde ilaat eenig Sceenwerk
daar een befchonken YVyn God op rust ; tcr-

wyl een ander uit een Iv.n in een Beker

fchenkt ; niet minder als de vorige.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 16*, breed 13} duim.

468 Een ftaande Dame, van vooren te zien; met
haar eene hand houd zy een groene zyden
Sluijer op , die zy om haar Lyf heefr , en

met de andere hand rust zy op een CJavicr j

uitvoerig en fmeltend gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

469 Een Weerga van het voorgaande en van de-

zelve grootte, verbeeldende een Heer, zit-

tende in zyn Studeerkamer by een Tafel,

waarop een Boek legt, hy is omtrend van
vooren te zien, wyzende op een Bock, dac

hy met zyn andere hand vasthoud.

DOOR DENZELVEN.
470 Een ftaande Dame, rustende met haar regter

Arm opeen fteenen Pedeftal en met haar linker

hand op een Mand met Bloemen ; het is niet

minder alshetvoorige tn van dezelve grootte.

VER.
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VERKOLJE. (N.)

Op Koper, hoog 12, breed 10 duim.

471 Een Man (taande in zyn Nagtrok voor een

Tafel , daar Boeken op leggen ; uitvoerig

behandeld.

VERMEULE N. (C.)

Dp Paneel, hoog 10, breed 14 duim.

.472 Een Winter Gezigc op het Ys, zeer ryk ge-

ftoffeert met Schaatsryders, en wandelende

Boertjes ; van een aangenaame couleur en uit-

voerig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Keper , hoog 6 , breed %\ duim,

473 Een Zeehaven met Schepen ; op den voor-

grond eenige Beelden en Beesten; zeer uit«

voerig bewerkt.

VERSTEEG. (M.)

Op Paneel, hoog 23, breed 29 duim.

474 In dit Landfchap, daar een fterke Onweers-
bui in verbeeld is, vertoond zich een Man,
die een witte en geele Koe en een Bokje,
naarden voorgrond langs een weg dryft, die

met Kruiden bewasfehen is benevens hoog
Geboomte; agter hetzelve ter regterzyde een

woelend Water, langs Bergen 3 Boomen en
Gebouwen , en terlinkerzydeeen Man

,
(voor-

gegaan van een Vrouw , we^ke op een üel
I 5 zit)
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zit) die een menigte Schapen langs den weg
tusfchen het Geboomte voort dryftj alles is

met de uiterfte uitvoerigheid behandeld, hel-

der van Coloriet en edel bewerkt.

VERSTEEG. (M.)

Op Paneel, hoog 23, breed lof duim,

v 475 In een modern en gemeubileerd Binnenver-

trek, flaat in 't midden een Tafel daar eea

Glas met Goudvisjes op rust, benevens het-

zelve een brandende Kaars in een Kandelaar

;

ter linkerzyde zit een bedaagde Juffrouw met
een bril op haar neus , te leezen in een bock

dat op haar fchoot legt; ter regcerzyde een

Juffer met een Mantel met bont om, nevens

haar flaat een Dienstmeid met een kaars en

blaaker in haar hand ; op den voorgrond legt

een Kind in een Wieg
,
gedeeltelyk met een

wit fatyn gewerkt kleed gedekt; alles is op

het uitvoerigst behandeld, en het Kaarsligt

natuurlyk verbeeld.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 19J, breed 15 duim,

476" Door een open Nis ziet men een Heer aan

Tafel zitten Geld te tellen by het Kaarsligt

;

agter hem (laat een Juffer met een Schouder-

mantel met bont om , zy houd haar regterhand

voor een brandende Kaars, die zy in haar

linkerhand heeft ; aan den wand hangt een

Schildery , benevens een Staande Horologie

;

konftig en uitvoerig.

VER-
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VERSTEEG. (M.)

Op Paneel , hoog 8* , breed 10 duim.

N°.

477 Een ftil Water, met dryvende en ten anker

leggende Vaartuigen , zynde een Maanligt

;

uitvoerig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 17*, breed i$\ duim.

478 Een brandende Kaars op een Kandelaar, daar

een Snuiter op legt , ftaande op een Tafei

daar een Tabaksdoos en r*yp op rusten; zeer

natuurlyk.

VERTAN GE. (DANIEL)

Op Paveel, hoog io|, breed 14 duim.

479 Een Boschagtig Landfchap; op den voorgrond

ziet men een Nimph , welke door een Satyr

gekaftyd v/ord, tervvyl een ander haar vast

houd ; in 't verfchiet twee vlugtende Nin>
phen ; uitvoerig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog i6~, breed 22 duim.

480 De Schaking van Proferpina door Pluto, hy
, fchynt haar weg te voeren in 't byzyn der

Nimphen, die nevens dezelve dat met ver-

wondering aanfehouwen , in een Landfchap
met Geboomte ; delicaat behandeld.

VER-
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VERTA^GE. (DANIEL)

Op Paneel, hoog 9, breed 10 duim.

N8
.

481 Een Landfchapje met diverfche anticque Ge-
bouwen; op den voorgrond ziet men een zit-

tend Man, twee Vrouwen en een itaand

Kind ; uitvoerig gepenceeld.

VINKEBOOM. (DAVID)

Op Paneel, hoog 20, breed 32 duim.

482 Een Boschge^ïgt, met Jagers te paard en te voet,

die Harten vervolgen ; uitvoerig behandeld.

VLIEGER. (SIMON de)
/

Op Paneel , hoog 27, breed 35 £ duim.

483 Een Kabbelend Water, zyndeeen gezigt langs

de Maas , op de zelve ziet men een ontelbaa-

re meenigte Vaartuigen , als Dorlogfchepen ,

Jagten , en Sloepen met Volk , daar een voor-

naam Perfonagie fchynt aan Land gevoert te

worden , terwyl van de Scheepen gefchooten

en gefaluëerd word , eenige die op de Trom-
pet blaazen , en veel gewoel van Volk , in 't

verfchiet den Toorn der Stad Rotterdam, zeer

plaifant, en een der beste Stukken van deezen
Meester.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 24, breed 38 duim.

484 Een woelend Water, ter regterzyde zeilen-

de Scheepen, en ter linkerzyde Visfchers

in
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in een Boot , in 't midden#en Oorlogfchip ,

en in 't verfchiet meer Vaartuigen , konstig

behandeld.

VLIET. (HENDRIK van)

. Op Doek , hoog ipt , breed 15 duim.

N*.

485 Een Kerk, van binnen te zien , met wandelende

en zittende Beeldjes.

VOYS. (ARI de)

Op Paneel, hoog 11 , breed 14 duim.

456 In een aangenaam Landfchap, ziet men op
den voorgrond ,den Troijaan^che Held Eneas,

gaande nevens de Koningin Dido , zy is in 'c

wit Satyn gekleed , en met een bonte Man-
tel omhangen; zy fchynen in gefprek te zyn,

by een uittogt ter Jagt; nevens hun ftaat een

Moor met twee Honden; en in 't verfchiec

befchouwt men het gevolg van deze Vors-

tin; dit Cabinet Stukje is levendig en helder

van couleur
>
ongemeen bevallig en uitvoerig

gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 7 , breed 5* duim.

457 Een forsch Krygsheld , met een roode Muts
met Pluimen op zyn Hoofd , halverlyf

(taande, met een zwaard in zyn Kegterhand;

hy heeft een Harnas over een leJere Kolder

om 't lyf , en een geftreepte Sjerp om zyn
Hals,
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Hals , de Pasfie is allerkonstigst verbeeld , en

is uitmuntend konstig en kragtig van fchil-

dering.

V O I S. (ARI de)

Op Paneel, hoog 8*, breed 7 duim.

N*.

488 Een Officier, met een geelen Kolder om 'c

lyf een Borst - harnas aan , en een roode
Sjerp , zittende voor een Tafel , daar een
koperen Tabaks Comfoor , en Papier met
Tabak op legt; hy heeft een Tabakspyp in

de handen, en ziet Iaehgende, om die te wil-

len floppen, aan den Wand hangt een Prent;

kragtig , uitvoerig en helder van Coloriet, en
zeer konstig.

W A N ü M. (A. va n)

Op Doek , hoog 1 2 , breed 1 6 duim.

489 Een Gezigt op de JMaas, en in 't verfchiet

de Stad Dordrecht ; geftoffeerd met eenige

zeilende Vaartuigen.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek, hoog 12, breed 16 duim.

490 Een Gezist uit de Noord by Ysfelmonde,
op den Kinderdyk te zien; in 't verfchie-

de Stad Dordrecht
, geftefteerd met verfchei-

de zeilende Vaartuigen.

WA-
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W A N U M. (A. van)

Op Doek, hoog 23 , breed 29 duim,

491 Een aangenaam Landfchap ; ter regterzyde 9
een opgaande Weg by hoog Gebeigte , ge-

ftoffeerd met een drift Beesten ; ter linker-

zyde op den Voorgrond , een Heer te paard

en in 't verfchiet een Rivier • gezigt.

DOOR DENZELVSN.
Op Doeky ieder hoog, 25 breed 40 duim

492 Twee fluks woelcude Waters, met verfchci^

de zeilende Schepen ; ryk geftcffeerd.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 22 , breed 25 duim.

493 In een Landfchap , ziet men een (taande Phaï-

fant en ander Gevogelte , by een ftenen

Pedeital.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 18*, breed 23 duim,

494 Een grazige Heuvel , waar op men een Boe-
rin ziet die een Koe melkt, en verder andere
Beesten , en een flaapenden Herder.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 18, breed 24 duim,

495 Een Gezigt langs de Merwe , met vaarende
en zeilende Schepen en Schuiten met Volk

;

het
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het Dorp Papendrecht ziet men in 't yerfchiet*

Zeer pJaifant en natuurlyk.

W A N ü M. (A. van)

Op Doek, hoog ic$
y
bred 24 duim.

406 Een Gezigt op de Maas, met zeilende Sche-

pen en Schuiten , langs het Water , op de

Stad Dordrecht ; helder van couleur.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 22, breed 26 duim.

497 Twee ftuks Gezigten van Dordrecht, zyndc
het groote Hoofd en Poort van buiten , en
dezelve van binnen te zien.

WENINX. (GIO BABTISTA)nO

Op Doek, hoog 33, breed 27^ duim.

498 Nevens een Grootseri Gebouw, ziet men een

Zeehaven met Schepen , by dezelve eenige

Kooplieden van verfeneide Naticn , benevens

werkende Lieden , die Pakgoederen aanbren-

gen; op de Treden en Voorgrond van het

Gebouw rust een Perfoon by Pakgoederen ,

u-n nevens dezelve twee Honden ; zeer kou-

ftjg en van de beste foort van fchildering.

DOOR DENZELVEN.
Op Dook , hoog 30, breed 37 duim.

499 Voor een Hofgezigt , ziet men een fïeenen

Voetfluk daar Vrugiea o^ leggen , als : Ap-
pelen ,
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pelen, Perfikken, Druiven, Granaat- Appe-

len , enz. ; meesteriyk en kragtig gefchilderd*

WENIX, (G. B.)

Op Paneel, hoog i<5j, breed 22 duim.

500 Een Zee- Haven; nevens een groots Gebouw
legt een Vaartuig met Volk* op den voor-

grond , agter dezelve eenige Lieden die Pak-

ken draageri, en meer bywerkj kondig be-

handeld. ^^
WENIX 1705. (JAN)

Op Doek , hoog 47 , breed 39 duim,

501 Een doode Haas , hangende aan zyoloopers;
ter linkerzyde een doode Kalkoenfche Haan,
en ter andere zyde doode Patryfen ; deeze
Voorwerpen rusten op den Voorgrond tegen
een fteenen Dorpel, daar Fruit op legt, ea
een Vaas met Beeldwerk by itaat , in 't ver*

fchiet ziet men een Hofgezigt , zynde een
der beste Hukken van dezen grooten Meester»,

DOOR DEN ZELVEN. X
Op Doek , hoog 61 9 breed 56 duirn^/,

502 Voor een fteene Voetftuk , daar een gewerk-
te antique Vaas met Beeldwerk op is , flaac

een bonte Pauw, die op een Kieken trapt,

voor dezelve een witte Klokhen, als fchreeu-

wende en bewarende haar andere Jonge Kie-

kens, die op den Voorgrond loopen, by een

plant kruiden j daar agter (laat een Kroon - Vo-
K gel
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gel by een Stam van een Boom , in een Land-
fchap ; allerkonstig uitgevoerd en heerlyk

gepenceeld.

WENIX (JAN)

Op Doik, hoog 49, breed 75 duim.

N*.

503 Een groote Ordonnantie , verbeeldende daar
Mozes en Aaron voor den Regterftoel van
Farao verfchynen, in 't byzyn der Schrift-

geleerden en Tovenaars ; op den Voorgrond
kruipt de Slang, en in 't verfchiet ziet men
eenige Krygsknegten by het Voorportaal

van 't Gebouw ,* konstig en kragtig.

WERF. (ADRIAAN van der) Ridder.

Op Doek, hoog 19, breed 15* duim.

504 Een Byhellche Ordonnantie , verbeeldende

Jtphtba te paard, in een wanhoopige houding,

op het gezigt van zyne Dogter, die hem mee
een ftoet van zingende en fpeelende Maag-
den te gemoet komt ; dit {tukje is fchoon

van Ordonnantie en meesterlyk behandeld ;
het heeft gediend tot een model , waarna de

Kic'der het zetve , in 't groot , heeft uitgevoerd

voorden Groot Hertog van Florence, en daar

voor vier duizend Guldens heeft genooten.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 18 y breed 12 j duim»

505 In etn pragtig Paleis , ziet men op den Voor-
grond; Cleopatra , dood leggende, op een

blaauw
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blaauw Fluweel kleed met bonte randen , zy

is pragug in 't Saryn gekleed, voor haar voe-

ten ftaat een goude Schaal met Vrugten , ag-

terwaards legt haar vertrouwde meede dood
ter aarde, tervvy] een andere Vrouw haare

droefheid door haare houding te kennen geeft/

dit (tuk is verwonderlyk uicvoerig en delicaat

gepenceeld ; en is van boven toogswyze*

WERF. (A. van der)

Op Doek , hoog 3 1 , breed 25 duim. •

506 Een Juffer, rykgekleed^, houdende een Appel
in haar regterhand, nevens haar een Kind,
dat Bellen blaast , en een ftaande Heer, leu-

nende op een Voetftuk by eenig Beeldwerk;

deze voorwerpen ziet men door een Nis, daar

een Tapytkleed op rust ; het is kragtig en
konstig gefchildert.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek

t
hoog 12, breed q\ duim.

507 Magdalena in Devotie; voor haar heeft zy een

Boek dat tegen een Doodshoofd rust , delicaat

behandelr.

WEST E RVELT.
Op Paneel, hoog 23, breed 3 2 duim,

503 Twee fluks,Bosch- en Bergagtige Landfchap*

pen ,
geftoffeerd met vericheide Boertjes.

K % WIG-
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WIGMANA. (G.)

Op Paneel, hoog ij, brééd n\ duim.

N°.

509 Door een Nis, (welks plint met Kindertjes,,

in 't grauw vercierd is ) ziet men een Jonge-

ling op een Trompet blaazen ; hy heeft een

Hoed met pluimen op zyn hoofd, en is aar-

dig gekleed ,• op de kant der Nis legt een

Fiool en Muziek bladen, benevens een Fluit;

aan de Kegterzyde van 't zelve hangt een

ïapyt; en in 't verfchiet een Gezelfchap

van jongelieden , alles zeer uitvoerig be-

werkt.

WIT. 174(5. (JACOB de)

Op Paneel, hoog 35 , breed 29 duim.

510 Een Zinnebeeld op den Koophandel , en den
Rykdom en Overvloed derWeereld, verbeeld

door vier Kinderen in 't graauw gefcnüderd,
• zynde een Basrelief , allernatuurlykst be-

handeld en kunnende dienen voor een Deur-

fluk, op een regtfehen dag geplaast.

DOOR DENZ EL VEN.
Op Paneel, hoog 26, breed 30 duim.

511 Een Dito , om op een linkfehendag teplaatfen,

zynde mede een Zinnebeeld door Kinderen
verbeeld ; niet minder van konst.

WITTE. (EMANUEL de)

Op Paneel, hoog 21, breed 15* duim.

' 512 Een Protestantfche Kerk van binnen ,' waarin

een Predikant voor veele toehoorders predikt.

WI-
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WITHOOS. (M.)gem.

Op Doek, hoog 25, breed 21 duim.

N°.

513 Een Vanitas ; verbeeld in een Landfchap, met
Zinnebeelden daar toe betreklyk ; kragtig

behandeld.

WITMOND, (H.)

Op Paneel, ieder hoog 15 , breed 20J duim.

.514 Drie Stuks , woelende Waters , met ver-

fcheide Schepen , en andere Vaartuigen j

uitvoerig in 't grauw gefchilderd.

WOUWERMAN. (PHILIPPUS)

Op Paneel , hoog 13* , breed 20 duim,

515 Een Winter gezigt by een Stads Muur;
op den voorgrond, is het Ys ryk geitof-

feerd met verfcheide Kinderen, die zig mee
Glyen , Tollen en Sleetjes vermaake» ; ter

linkerzyde, aan den voec der Muur, zyn 'er

anderen die zig by een Vuur verwarmen , en
ter regterzyde , een Man die zyn Paard met
Hooi voert; verder befchouwt men een

Brug en Stadspoort, benevens een befneeuwc

Landfchap met Boerehuizen ; alles is kragtig

en kondig gepenceelden byzonder natuur»

lyk verbeeld.

DOOR DENZELVE.N.
Op Paneel, hoog 18^, breed 24* duim,

51Ó Een Paarden Wedde; op den voorgrond zit

een Man, met een Jongen agter hem, op een

K § wij
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wit Paard , een ander mede in 't water liaan-

de laat hetzelve drinken ; een die een Paajd

by den toom in dat wedde leidt, renvyl eenige

Jongens zwemmen , en een Vrouw aan de Wal
die Linnen wast, daar agter een Vrouw zit-

tende op een Ezel , gevoigt van een Man

,

welke tusfchen Gebouwen van een hoogte aan-

komen , in 't verfchiet meer Gebouwen en

Gebergte.

WOt'WERMAN. (PHIL1PPUS)

% Op Paneel , hoog 14 , breed 16 duim.

£17 EenLandfchapmetHeeren en Juffers te paard

die ter Valken Jagc zullen gaan, verzeld van

hunne Honden, en meer bywerk.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , hoog 1 3 , breed 1 7 duim.

51 B Een Stal met verfcheiden Paarden, die voor

de Kribbe liaan, en anderen die door een Kntgt
ontzadeld worden; benevenshet zelve geboii*

wen.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel
t
hoog 10, breed 8 duim.

519 Een Wintertje; op den Voorgrond, eenige

Mannetjes , die een llarn van een Boom voort

trekken , verder een hoogte met Boere

Huizen , Boomen en Gebouwen, en meer

ftoffagie, konftig behandelt.

W'OÜ-
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WOUWERMAN. (PH1LIPPUS)

Op Paneel, hoog 8, brui 10 duim,

520 Byden ftam van een Boom, ftaat een ïrezadelc

Paard, op een Heuvel, terwyl een Mannec-
je, gevolge van een Hond, mee een Snaphaan

fchiet, in een Landfchap; kondig behandelt.

WOUWERMAN. (PIETER)
Op Paneel , hoog 13^, breed 18 duim.

52 r Dit ftuk verbeeld een Manege of Ryfchool

;

Een Heer op een wie Paard gezeeten, fchync

door den Piqueur aangefprooken te worden

,

neevens hem ftaat een ander Heer, houden-

de zyn Paard by den toom , terwyl een der-

de om de paal rydt; alles is uitvoerig, en tef-

feiis k rag tig gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 9, breed 13* duim.

522 Een Bergagtig Landfchap ; op den Voorgrond,
ter linkerzyde, ziet men een Heer gezeeten

op een Paard; en een gaande Reiziger met een

Pak op zyn rug ; ter Regterzyde , by een Ri-

vier, vertoond zig een ander Heer , die eeni-

ge Watervogels fchiet ; alles is fix en natuur-

lyk behandeld.

DOOR DENZELVEN, 164.3.

Op Doek, hoog 5, bteed & duim.

$23 Een Heer, zittende op een zwart Engels Paard;

verder ziet men een Rivier , en hoog Gebergte.

K 4 WYCK.
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WYCK. (THOMAS)
Op Doeb

it
hoog 28 , breed 30. duim.

524 Een Zeehaven , met geladen Vaartuigen . ne-.

vens Gebergte met Gebouwen; op den Voor-
grond, zit een Juffer te Paard, benevens Hee=
ren en Kooplieden ; kragtig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, ieder hoog 6, breed 4 duim.

525 Twee fluks Rotsgezigten , en Ruïnes met-

Beeldjes.

WYNANTS. (JOHAN)
Op Doek , hoog i$\ , breed 23} duim,

£26* Een ongemeen helder en duinagtig Land-

fchapmec geboomte en kruiden ; op den Voor-
grond doet zig een klukagtige Weg op , daar

een Beekje door loopt, en een zittend Vrouwtje,

een flaande Man en een Hond. op zyn$
terregterzyde, {lammen van Beuken Boomen ,

ter linkerzyde , een Meisje dat van een hoog-

te afkomt , met een Hond ; verder een aen*

genaam Terfchiet.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, bcog tg , breed 15 duim.

527 Een Gezigt op een oud Kasteel en Boeren-

huis , by Geboomte ; op den Voorgrond een

Heer verzeld van Jachthonden ; verder een

£oer met een Koe, flaande by een ander; in

't ver-
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h verfchiet een Herder, dieSchaepen voort-

dryfc ; heider van coloriet , en fix behandelt.

WYNANTS. (JOHAN)
Op Doek , hoog 13 , breed 15 duim.

£28 Een overblyffel van den ingang van een Ge-
bouw , daar een Maajer fcnynt door te gaan,

ter andere zyde een Man en Vrouw op een

kluitagtigen Weg , en in 't verfchiet eenDorpj

helder en zeer natuurlyk.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 35, breed 32 duim.

£29 Een kapitaal Landfchap; op den Voorgrond,
een kluitagtige Weg met een ftam van een
Eik , benevens ander Geboomte , . verder
geftoffeerd met Jagers die een Hart vervol-

gen , en een aangenaam verfchiet ; helder vaa
coloriet.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel , hoog 19 , breet 15 duim.

530 Nevens den Stam van een Boom zit eeiï

zwart bonte Jachthond , op den brockelag-

tigen Voorgrond , agter dezelve Boere Hui-

zen, Boomen en Bergen in 't verfchiet, koni

itig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 7, breed 87 duim.

gfi Een Duinagtig geftoffeerd Landfchap ^ uit-

voerig gefchildert.
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WYNANTS. (JOHAN)

Op Paneel, ieder hoog 14 , breed 11 a duim,
®°

J32 Twee Stuks, Duinagtige Landfchapjes , met
Boomen , Gebouwen , Beelden en Beestjes

;

zeer uitvoerig en kragtig.

DOOR DENZELVEN.
Op Doek, hoog 20, breed 15* duim.

$33 Een Landfchap, met Geboomte en Kruiden;

in 't verfchiet Gebouwen ; kloek en kondig
behandeld.

XAVERY. (ROELANT)
Op Paneel, hoog 22, breed 35 duim.

'534 Een Boschagtig Landfchap , met hoog Ge»

boomte; in 't midden een weg, daar een Rei-

ziger van Struikrovers overvallen word j

uitvoerig behandeld.

DOOR DENZELVEN.
Op Paneel, hoog 5*, breed 6~ duim.

535 Eenige wreede Dieren, worstelende met mal-

kander, in een ;Landfchap met Geboomte,
daar een Aap en Gevogelte op zit ; uitvoerig

op koper gefchilderd.

DOOR DENZELVEN.
Op Koper , hoog 5*, breed 6 duim.

536 Een uitvoerig Landfchapje ; op den voor-

grond Beesten, en in 't verfchiet Boomen
en Gebouwen.

XA-
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X A VE R Y. (F)

Op Paneel , hoog 19}, breed 26 duim,

N°.

537 Een uitmuntend Stuk van dezen Meester,

vertoonende een aangenaam Landfchap $ by-

een groep Koeijen en Schapen , flaac een

Vrouw met een Kind aan de Borst by een

Boom , daar twee Kinderen met een Lam
fpeelen , een Man leunende op een Stok, mee
een Wagthond nevens hem , en als wyzende

aan die Vrouw naar een Water met zeiJende

Schepen, en daar een Pont met Volk over-

vaart ; verder een Dorp in 't verfeniet.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 12, breed 15* duim.

538 In een bergsgtig Landfchap; zit een Man,
Vrouw en een Kind voor haar Schoot, te

rusten op een Heuvel , by eenige Koeijen

,

Schapen en een Bokje; in 't verfchiec Boo-
men een Brgen ; uitvoerig behandeld»

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel, hoog 12}, breed i$\ duim,

539 Een Landfchap, met eenige rustende Koei-
jen en Schapen , benevens een rustend

Mannetje , een (taande Vrouw en Kind , dat

met een Hond fpeeld , tusfehen Bergen ea
Geboomte ; uitvoerig gefchilderid.

ZICK,
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Op Doek, hoog 24^, breed 18 tów,
N».

j540 In dit Stuk ziet men den barmhartigen Sama»
ritaan , (taande by den gekwetften Man , wel-

ke door zyn bevel van een Dicnstknegt op
zyn Ezel geholpen word ; kragtig gefchilderd

,

en van een fchoone uitwerking.

DOOR DENZELVEN.

Op Doek , hoog 1 9 , breed 24 duim.

£41 De opwekking van Lazarus door Christus,

in *t byzyn van verfcheide aanfchouwers;

het is fix gefchilderd, en zeer natuurlyk van,

ligt.

DOOR DENZELVEN.

Op Paneel , hoog 21 , breed 14 duim.

$42 In een Binnenhuis , ziet men een Vrouw
zittende Koeken te bakken , een Jonge daar

by (taande heeft een Koek in de Hand , een

oud Man fchynt in gedagten, leunende op
zynStokj alles is mees terlyk behandeld.

SCHIU
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ONBEKENDE MEESTERS,
EN ANDEREN DIE TWYFFELACHTIG ZYN.

543 Diana zittende nevens Cupidoo's, die eea

Pylkoker torsfchen, zy vat een derzelve aan,

en ziec naar twee andere Kinderen , die eea

fchyf met Pylen dragen; dit Stuk is zeer na-

tuurlyk in 't Grauw gefchilderd , door eea

Voornaam Meester. Het verbeeld een Bas-

Relief, en kan op een linkfchen Dag boven
een Deur of voor een Schoorfteen geplaatst

worden ; op doek, hoog 40, breed 59 duim.

544 Een menigte Boeren en Boerinnen in een bin-

nenverirek, die vegtende zyn, metMesfen,
Bezems, Stokken, Dors- Vlegels, enz., ea
anderen die het willen ontloopen; de Pasfiea

zyn konflig afgebeeld , en is goed op doek
gefchilderd , in de manier van Frans Hals.

545 Een Hollandsen Landfchap , daar een Boe-
rin een witte Koe melkt, by een ftaande Man,
en veel flaande en rustende Koeijen en Schaa-

pen , langs Geboomte en een aangenaam ver-

fchiet ,* uitvoerig en kragtig het origineele

Tafreel van P. Potter nagevolgt, 't geea
in deze Verzameling by de Werken van diea

Meester nader befchreven is, en van dezelve

grootte,

N«\ 54<f
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54Ó Jn dit Stukje ziet men een Dienstmeid , wel-

ke bezig is een koperen Ketel te fchuuren

,

by haar ftaat een Ton en J3eezem , op de ftee*

nen Vloer lege een roode Aarde -Kan, ver-

dienflig en uitvoerig gefchüderd, in de ma-
niervan P. van Slingeland

9
op paneel

547 In dit Stukje is verbeeld de Herder Paris,

welke aan de Godin Venus den Gouden Ap-
pel toereikt , terwyl Juno en Pallas , hem
door hunne houding te kennen geeven , zulks

te zullen wreeken ; alles is wel uitgevoert en

verdien flig gepenceelc door een goed Mees-
ter ; op Koper.

543 Een jonge Dame, zittende onder een Boom,
in een Landflhap, welke door een oud Man
met een Kind op zyn rug, goeder geluk ge*

zegt wordt; zy is in 't Satyn gekleed, en

omtrent van vooren te zien. Alles is uitvoe-

rig gefchüderd en van een fraaije uitwerking

,

op doek , door een goed Meester.

549 Een Officier knielende in devotie, opwaards

ziende naar het Beeld van St. Andreas, op

den Voorgrond legt een Vaandel, benevens

zyn Wapens; fix behandeld, door of in de

manier van D. Teniers.

550 Een gefchikte weerga tot de voorgaande;

verbeeldende een voornaam Perfoon , knie-

lende in devotie voer het beeld van Maria,

met het Kindtje ; in 't verfchiet ziet men
een Kerk en Klooster ; gefchüderd als het

yoorgaande.

N°. 551
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551 Een Romeinfche Hidorie , zynde een Or-
donnantie van verfeheide Beelden. Men ziec

in hetzelve een Held, welke Jgekwetsc fehync

endoor eenigeKrygsknegten gedragen wordt,
terwyl verfeheide Perfoonen zich zeer droef-

geestig vertoonen over dit Toeval : alles is

grootsch gedagt en meesterlyk behandeld , ia

de trant van Pousfin j op doek.

Ï52 Een doode Christus in de armen van Ma-
ria , nevens dezelve daan Johannes en Maria
Magdalena ; kondig , door een voornaam
Meester. NB. Dit Stukje is geplaatst in een

Chinctsch verlakt Kastje met Deuren , keurig met
Paerl-d''Amour ingelegi.

J53 Miria met het Kind Jefus, Oapende op haar

fchoot,agter haar daat Jofeph zulks befchou-

wende; dit duk is kondig en kragcig gepen-

ceeld , en door een voornaam Meeseer uit-

gevoerd ; op doek.

^4 Twee fluks Landfchappen , met Beelden;

gemerkt: D. Teniers; op doek.

555 Een Tempel, waar in verbeeld is de Onder-
trouw van Jofeph en Maria, zynde kondig
van, of in de manier van G. Eeckhout ge-

fchildert ; op doek.

356 Een capitaal Boomryk Landfchap ; geftof-

feerd met een drift Basten , welke door een

Boer geleid worien; meesterlyk behandeld i

op doek, en gemerkt P. Potter.

W*. 557
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557 In een Boerenhuis, ziet men een oud Maü
i zittende geid te tellen, en daar nevens een

flaande Jongen ; ter zyde van hem (laat een

Kruiwagen met Kool en Raapen , en verder

veel Boeren gereedfehap ; dit Stukje is ze.r

fraai, natuurlyk en kragtig, op paneel ge-

fchilderd , door een goed Meester.

$$$ Een Land- en Watergezigtje , zynde een

Morgenilond ; op den voorgrond
, geftoffeerd

met een flaande Boer en Boerin , en verder

een Man die zit te Hengelen 5 op paneel

gefchilderd.

$59 Een Brabands Bergagtig Landfchap ; op den

voorgrond ziet met eenige Wagens met Paar-

den en verfcheidej Perfoonen , uitvoerig op
koper gepenceeld in de manier van Breughél.

'560 Een bruin en een grauw Paard , flaande by
een hout Hek ; fix op paneel gefchilderd.

561 Eneas gaande met Dido, in een Landfchap;

uitvoerig op paneel
;
gefchilderd haar A. deVoys*

562 Een oude Vrouw , zittende in een peinzende

houding, van ter zyde te zien ; uitvoerig

gefchilderd; op paneel.

'563 Een Landfchapjemeteen Herder en Herderin;

op den voorgrond verzeld van eenige Beesten

;

op paneel gefchilderd, in de trant van de Heus»

'$6*4 Een Heuvelagtig Landfchapje ; gefloffeerd op
den voorgrond met eenige Heeren en Dames

,

welke halte houden by een Rivier; uitvoerig

op paneel, in de manier van JVouwerman.

W. 5*S
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50J Een Velrlflag tegens de Turken , men ziet

dezelve vlugtendevoor eenmeenigteRuitery,

aan wier hoofd de Apostel Jacobus te paard

verbeeld is; kragug op Koper gefchilderd

door een goed Meester, in de manier vanFranks*

566 Twee Stuks Hofgezigten, in het eene ziet

men de Godinne Ceres, en in het andere de
Godinne Flora , verzeld van eenige Nim-
phen en Bachante; ongemeen uitvoerig en
Jcragtig op paneel gefchilderd ; door een
goed Meester.

567 Op een Heuvel, voor een Boeren -Huis, ziec

men twee Mannen en drie Paarden, flaande

by een Boom ; op paneel gefchilderd , in de

manier van Stoop.

568 In een Landfchap , by een groot Gebouw , ziec

men een Heer gereed om op zyn Paard te

ftygen ; en voor dezelve zyn twee fpeelende

Honden; uitvoerig op paneel gefchilderd, in

de manier van fVouv/erman.

± 569 Een Bergagtig Landfchapje, gefloffeerd op
den voorgrond met een zittend Mannetje, een

Juffrouw te paard, en een flaande Jongen $

uitvoerig op paneel ; in de manier van dcnzelvc*

570 Eenjge rustende Krygslieden en Paarden , in

een groot Gebouw ; uitvoerig op. doek ge-

fchilderd , in de trant van denzelve.

571 Door een open Nis; ziet men in een Chirur-

gyns -Winkel een zittenden Boer , welke door

den Meester in zyn mond gezien word ; een

L Vrou\y
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Vrouw Haat daar agter in een bedrukte hou-
ding; op den rand der Nis is een Put met
Angelieren geplaatst, en Scheerbekken, flesje

enz. ; alles is ongemeen uitvoerig en fraai op
Koper gefchilderd , in de manier van G. Douv/.

N».

$7% Een Jongman in een vrolijk gelaat , houdende
een Roemer in zyn hand, en rustende met
zyn arm op een Marmere Tafel, door een

I

Nis te zien , waar voor een Pot met Zonne-
bloemen op een Pedellal geplaast (laat, on-

gemeen uitvoerig op paneel gefchilderd j in

de manier van d^n ouden Mieris.

573 *n een Beekje , by een graazigen Heuvel

,

waarop een Herderen Herderin, zitten, ver-

zeld van eenige Beesten, ftaat een Geit te

drinken en een Os die agter uit flaat; zon»

agtig behandeld, door of in de manier van

Pynackcr, op doek.

574 Twee fluks geftoiFeerde Italiaanfche. hooge
Bergagtige Landfci tppen met Watervallen cp
den voorgrond ; warm van coloriet er: ri:c be-

handeld , in de manier van Botli ; op paneel.

575 Een Bergagtig Landfchap; op den voorgrond

g' ftoffeerd met een Ezel, welke door twee

Mannen belaaden word; uitvoerig op Koper,

in de manier van H. Saftlceven.

576 E'n aanbidding der Koningen; uitvoerig op

pane« 1 gefchilderd , in de manier van Franks.

- 577 Een R ; vier Gezigt, zynde een Manefchyn;
gefl- ff

jerd met eenige Vaartuigen en Vis-

fcheis Schuiten, in de manier van A. van

, der Neer; op paneel
N°. 573
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S78 Een ITeuvelagtig Landfchap* met Geboomte
en poeren- huizen, in de manier van R. dó

Vries > op paneel.

579 Een Aanbidding der Herders; fix in een Ovaal

op paneel gefchilderd*

jSo In een Corps de Garde ziet men twee Offi-

ciers, (taande by een Koffer, gevuld mee
Kleinodiën en Kostbaerhedeh , dewelke doof
een Dame geleegd word ; die ftukje is natuur-

lyk en fix behandeld; op paneel.

581 Een geftoffeerd Rbyngezigt , met hoos Ge-
bergte en Gebouwen; op paneel gefchikkrd ,

in de manier van Griffier.

5S2 Een gefloffeerd Wintergezigt , met verfcheï-

de Schaatsryéera , en Ysfleeden ; op paneel,

in de manier van J. van OJiade.

583 Een Fruitftuk ; op paneel , en een ftil Wa-
ter mee zeilende Scheepen , tweeftuks.

584 Venus en Adonis, verzeld van Cupido, in

een Landfchap; de Beelden zyn leevensgroo-

te, en meesterlyk gefchilderc.

$8~5 Een gezigt, voor een Italiaanfche Herberg,
onder een gefpannen Tent, ziet men eeni^e

rustende Beelden ; twee Mans fpeelen è la Mo-
re , terwyl andere drinken; verder tweeflaan»

de Paarden ; op doek gefchilderd , in de ma-
nier van Lingelbagh.

586 Een gezigt buiten Roomen, met Gebouwen,
verbeeldende een Avond/tond

; geftoffeerd

mee verfcheide Beelden ; warm en zonagtig

L 3 b§*
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behandeld , in de manier van de Heusch ; op
paneel.

N9
.

587 In een Corps de Guarde, ziet men een Of-

ficier, welke aan een Vrouw, die voor hem
Haat, iets fchynt te gebieden, terwyl ande-

ren daar aandagtig op letten ; uitvoerig gefciifl-

derd, op paneel, door ofin de manier van leDuc^.

588 Een Boomryk Landfchap , geftoffeerd met
Boeren-Wooningen, langs een Vaart, die men
ter regterzyde van het fr.uk befchouwt ; alles

is meesterlyk behandeld , en natuurlyk

van uitwerking door een braaf Meester ; op
paneel.

589 Dit verbeeld, daar Petrus en Johannes den

Kreupelen geneezen , zittende aan de Deure
des Tempels, goed gefchildert j op paneel,

en gemerkt J. S.

590 Mars en Venus, verzeld van eenige Min-
newigtj^s, kragtig en uitvoerig gefchilderd;

op een koperen plaat, dooreen goed meester

in de trant van Rubbens.

591 Vooreen Boeren -Huis, neevens een Tafel,

zit een rookend en een drinkend Boertjen

,

waarby een ftaand Vrouwtje, en verder ee-

nige Kinderen uitvoerig ; op paneel gefchil-

derd, na A. van Ojiade.

592 Op de hoogte van een Berg, ziet men een

Heer en een Dame te Paard , en verder een

Scnaaps Kooi, fix gefchilderd; op paneel, in

de manier van Wouwerman.

N°. 593
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N°.

593 Een Boeren • Huis van binnen te zien , ge-

ftcffeerd met een Vrouwtje die zie te leezen,

waar by een zittende en twee flaande Boeren,
' uitvoerig gefchilderd ; op paneel.

/— 594 Twee fluks, een zittende Vrouw, rookende

een Pyp Tabak; op paneel gefchilderd, en

een Rotsgezigt.

595 Een Temtatie van St. Anthonius , zynde

een Ordonnantie van veele Beeldjes; uitvoe-

rig op paneel gefchilderd , door een oud Mees-
ter.

,590 Een Campement, met verfcheide Legerten-

ten, ryk gefloffeerd met Krygsvolk te voet,

en ce paard ; in 't verfchiet ziet men een Dorp ,

alles is fix gepenceeid op paneel.

597 Een zittende Boer, waar by een Jongen met
een Rommelpot , en een Vrouw mee een

Blaas in de Hand ; verders ziet men veel Boe-

ren Huisraad en Gereedfchappen ; op paneel.

598 Op een Heuvel aan den Oever van de Zee,

ziet men een Heer op een wit Paard gezeten,

terwyl een ander te Paard flygt; kragtig op
paneel , in de manier van Wouwerman»

$<)<) Een Mans - Hoofd , gedekt met een Fluweele

Muts; hy is van ter zyde te zien in een Ovaal;

uitvoerig op paneel gefchilderd, en gemerkt,

F. van Mieris.

éoo Een Jongeling van vooren te zien , met een

Ridder- Order om zyn hals , zynde een Borst-

L 3 (luk;
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ftuk ; kragtig en" meesterlyk behandeld, m
de manier van Rembrand.

<5oi Een Boeren - Huis , waarby een Man fpeelcn-

de op een Schalmy, vtrzeld van verfcheide -

Kinderen ; uitvoerig op Koper gefchilderd

,

in de manier van OJiade.

602 In dit Stuk , ziet men twee leggende Hennen,
op paneel gefchilderd

j
gemerkt A. Cuyp.

603 Twee Stuks Zee- Gezigtjes met Scheepjes;

uitvoerig op Koper gefchilderd.

604 Twee Stuks geftoffeerde Landfch3prjes; uit-

voerig, op Koper , in de manier van Breughcl.

605 Een Bergagtig Landfchap ; op den voorgrond

ziet men eenige Jagers t«e voet en te paard ,

welke voor een Herberg halte houden ; op
doek gefchilderd.

606 Een Landfchap met Boomen en Ruïnes; op
den voorgrond Jagers, by dood Wild, en eeni-

ge andere met haar Honden , die ter Jagt zul-

len gaan
,
gemerkt Harps , niet minüer en in

de trant van E. v. d. Velden,

607 Twee Stuks langwerpige Ontaar- Stukjes,

in een Lyst ; een knielende Man en Vrouw,
,

met Kinderen agter haar; zy zyn biddende
verbeeld , met Geestelyke Perfoonen agter

haar ftaande, in een Galdery daar men een
Landfchap door ziet; in de trant van J. Durer

t

door een oud Meester, gemerkt 1564.
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60$ Een Vrouw, zittende voor haar Toilet, zien-

de in een Spiegel die op een Tafel voor haar

ftaat ; konflig behandeld.

609 Een Bergagtig Landfchap , geftoffeerd met
een Rencontre van Cavallery op den voor-

grond , op Paneel.

610 Een Boeren Buitenhuis , waar voor eenige

Boertjes in het Vcrkeerbord fpeelende, ge-

zien worden ; fix behandeld in de manier van

A. OJiade ; op doek.

611 Een fteene Tafel, waarop verfcheide Vrug-
ten en een Rotmer met Wyn ; op Paneel.

612 Een Winter- vermaak op het Vs; ryk ge-

ftoffeerd met Schaar sryders, Sleeden en Ten-
ten; natuurlyk behandeld ; op doek.

Ö13 Een Heremiet, zittende te fchryven voor een

kluis; ter zyJe een Ham van een Boom; op
paneel.

614 Op een hoogte naby een Rivier, ziet men
een lieer die zyn Laars opbind , terwyl een

Jongen zyn Paard by den Toom houd; op pa-

neel gefehilderd , naar IVüuwerman.

615 Op een houten Tafel
,
gedeeltelyk met een

Kleed bedekt, ffcaac een Schootel met Oes-
ters; een Fles, Glaazen, Kan, en Wyn Roe»
mer, zeer natuurlyk verbeeld; op paneel.

h 4 N°. 61$
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616 Een Brabands ^pfrofFeerd Dorpgeztgt^e, in

de trant van Tenlers ; op paneel.

617 Een Tafel , waarop een Schotel mëtPerfikken

,

benevens eenige Nooten (laan ; op paneel ge-

fchilderd , en de weerga twee fluks.

618 Een Bosartig Landfchap, geftoffeerd meteen
Hartejagtj op paneel.

619 Een Roomfche Kerk, van binnen te zien,

met verfcheide Beeldjes geftoffeerd ; op paneel.

C20 Een Landfchap, in de hoogte geftoffeerd met
Beelden en Beesten, kloek behandelt, door

M. Balen; op doek.

62 1 Een Tyger, werdende door verfcheide Honden
aangevallen, kragtig gefchilderd; op doeken
gemerkt F. S.

C22 Een Italiaans Landfchap, op den Voorgrond
ziet men een Jongen die een Ezel leid ; ver-

der andere flofÜagie, in de manier van de voor-

gaande; op paneel.

623 Een Capitaal fr.uk, verbeeldende een Zeeflag

tusfehen Hollandfche en Engelfche Vlooten,

in 't grauw gefchilderd ; op doek.

(J24 Tn dit ftuk ziet men een oud Man een Meisje
Caresferende , terwyl hy haar een Beurs met
Geld aanbied ; kragtig op paneel gefchilderd.

625 De Dooping van den Moorman door Philip-

pus , verbeeld in een Landfchap ,* op paneel.

N°. 626
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626 Een kabbelende Zee, waarin een Scheeps-

ftryd verbeeld is; op doek.

627 Een Huis van vooren te zien, en twee ande-

re Schilderyen; op paneel.!

628 Een uitgeftrekt gezigt , op de de Stad Utrecht,

ryk geftoffcerd op den Voorgrond j en krag-

tig op doek gefchilderd.

629 Een generaal gezigt van de Overflrooming

op St. Eiifabeths nagt, Anno I4ir. voorge-

vallen , met de afbeelding der Dorpen , wel-

ke ten dien tyd zyn Overflroomd ; op doek
gefchilderd. ym620 Een Manspourtrait in 't Harnas.

6$i Een St. Petrus, houdende een Boek in zyn
eene , en een fleutel iu zyn andere hand;
kragrig op doek gefchilderd.

632 Een weederga van de voorgaande , verbeel-

dende St. Paulus , leezende in een Boek , en
houdende een Zwaard in zyo hand.

633 Afbeelding van de Fabel, alwaar de Uil Voor-
zanger is, verzeld van verfcheide Vogelen;
fix en helder behandeld.

634 Een Herder , zittende met zyn Hond op eeö
Brug, en daar nevens eenige Bokjes en Scha-
pen ; op paneel , in de manier vanC. Saftleven,

'
j/ 635 Een gezigt van een Adelyk Huis of Buiten-

plaats, geftoffeerd, op den voorgrond, met

| _ een uktogt ter Jagt; uitvoerig op doek ge-

fchilderd, in de trant van J. yander Heiden.

L 5 «•• 636
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636 Een Italiaans Landfchap ; geflofFeerd met Ge-

bouwen ,en twee belaade Ezels op den. voor-

grond j uitvoerig op koper.

637 Een Landfchap mee Antique Gebouwen

,

hoog Gebergte en Watervallen ; kragtig ge-

fchilderd op doek , in de trant van Milt.

638 Een bergagtig Landfchap ; met verfcheide

Beelden en Beesten op den voorgrond ; fix

op paneel gefchilderd.

639 Eenige flapende Jagt*Nimphen in een Land-

fchap; werdendt door een Herder befpied;

kragtig op doek gefchilderd.

C40 De Herders in den Stal, by Maria en Jofeph

,

het Kind legt in de Kribbe ; alles is meester-

lyk op doek gefchilderd.

641 Een aartïg geflofFeerd Land- en Waterge-

zigtje, uitvoerig gefchilderd; opkoper.

642 Op een Heuvel legt een herkauwend Koetje,

verder een Boerin die een Koe melkt , waar-

by een (taande Boer ; op doek gefchilderd.

643 Een knielende Heremiet in devotie , by hem
ziet men een Doodshoofd , Zandlooper enz.

;

uitvoerig op paneel.

644 Een Binnenhuis , in 't zelve ziet men Christus

met de Emmaüsgangers aan Tafej ; op doek

gefchilderd.

545 Een oud Manshoofd , van vooren te zien, het

Hoofd bedekt met een grooten Hoed , heb-

bende
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bende een Kraag om den Hals; od koper ge-,

fchilderd , gemerkt A. V. C.

N°.

C4.6 Een Riviergezigt met hoog Gebergte en Ge-
bouwen ; uitvoerig op paneel, in de manier

van Griffier.

647 Een bergagtig Landfchap; met een Water-
va! geftofteerd , op den voorgrond met twee
Visflrs ; fix gefchilderd op paneel , in de man-

nier' van ƒ. Asfelyn.

6*48 E^n Landfehap ; op den voorgrond zwart-

bonte Hennen met haar Kiekens en bywerk;

in de trant van M. de Hondekoel er ; op doek.

649 Maria met het Kindje op haar Schoot, in de
trant van Franks; opkoper.

0*50 Een bergagtig Italiaans Land - en Waterge-
zigt by de Manefchyn ; kragtig op paneel

gefchilderd.

651 Christus, met zyne Discipelen aan Tafel zit-

tende, zegend het brood dat hy in zyn lin-

kerhand boud ; op doek gefchilderd.

C$2 Eneas, reddende zyn Vader Anchifes uit den
brandt van Troijen ; op doek gefchilderd,

door L. B.

653 Een rustende Jager in een Landfchap , ver-
zeld van zyn Paard en eenige Jagtnonden;
op doek gefchilderd ; na Wenix,

654 Een Schyntje of Bednegertje , ongemeen
* fraai en natuurlyk ; op doek gefchilderd.
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655 Een Capitaal Stuk , verbeeldende een Hart
door verfcheide Honden aangevallen ', op doek
gefchilderd , door Beeluemaker.

656 C ristus,
r

leerende onder de Leeraaren in den
Tempel ; kragtig op doek gefchilderd.

657 Een geftoffeerd Landfchap; en een Vrouwe
Portrait ; beiden op doek.

65S Een Bybelfche Hiftorie , daar Christus ge-

dwongen word zyn Kruis te dragen, ge-

merkt S. v. H.

659 Een Campement ; op den voorgrond twee
Ruiters en een Trompetter by een Zoetelaars

Tent; opdoek gtfchi-derd , na IVouwerman.

660 Een Landfchap , z^nde een Maanligt; op
den voorgrond ziet men eenige Perfoonen

zig by een Vuur warmen ; het is op doek ge»

fchilderd.

êói Christus befchuldigd voorden Hoogen-Pries-

ter; kragtig op doek gefchilderd.

é6i Een dood Kindtje , wordende van drie Enge-
len gedragen ; gefchilderd op doek , na Rubbens,

££3 Twee Stuks , op paneel gefchilderd , het eene

verbeeld een Boschgezigt en het ander een

Manefchyn.

$6*4. Twee Stuks , zynde de Pourtraiten van Print

Willem denEerften, en Maurits; beiden op
paneel.
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A6$ Twee Stuks Gzigten binnen de Stad Dord-
recht ; op doek.

$66 Een Vrtigten Stuk, en een Landfchap; bei-

den op paneel.

.507 Een ftil Water , met verfcheide dryvende
en ten Anker leggende Vaartuigen ; op doek
gefchilderd , na Stork.

668 Een woelend Water met zegende Vaartui-

gen , en in 't verfchiet een Dorp^ezi^tj op
doek.

6*60 Een Wintervermaak op het Ys, geftoffeerd

met twee Arreileden en Voecgangersj op
paneel.

Ö70 Een Boomryk Landfchap; geftoffeerd met
verfcheide Boeren en Boerinnen , uitvoerig

gefchilderd ; op paneel.

61 1 Een Ecce Homo; uitvoerig op paneel ge-

fchilderd , door een Oud Meester.

#72 Twee Stuks , verbeeldende de Pourtraicen

van J. en C. de Wit - op doek.

f373 Twee Stuks, het eene verbeeld Flora en hec

andere een zittende Diana ; beide op doek
gefchilderd.

674 Een Riviergezigt , met een Visfers - Schuitje

op den voorgrond , aan de overzyde eeaige

Boerenhuizen en Geboomte j op paneel.
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, 6/5 Een Roomfche Kerk van binnen , zwart op
een witte grond , en een Vrouwe Portraitj

twee lluks.

676 Een Landfchap, met Badende Nimphen; op
paneel.

677 Een Manefchyn, zynde een gezigt aan een
Rivier; op paneel,

678 Een Vrouwsportrait van vooren te zien, ryk

. rnec Paarien vcrcierd ; en op doek gefchiJderd.

6j9 Een Bergagrig gefloffeerd Landfchapje in de

hoogte ; fix op paneel gefehilderd.

€So Een Landfchapje, in de manier van Breugel;

rond Formaat; op paneel.

681 Twee fluks op koper, verbeeldende Chris-

tus en Maria ; in de manier van A. Durer,

682 Het Portrait van Erasrnus , door een Oud
Meester.

683 De Steeniging van Stephanus , door een oud
Meester.

684 Een Fles met Bloemen , die op een Tafel Haat

;

op koper gefcïulderd.

685 Een gefloffeerd Landfchapje, met Boomen

,

BeelJen en "Beesten; uitvoerig behandeld en

gemerkt C. V. M.

€86* Een zeer uitvoerig in Ovaal gefehilderd Mans-
porirait, en een ander, twee fluks; op koper.

M°. 63?
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N°.
68 7 Een Leeuw, die van eenige Honden aengeval-

]en word, waar van 'er reeds verfcheide ver-

üonden leggen; kloek behandeld op doek,

in de maniervan Snyders.

68% Een gczigt op eenige Gebouwen, ]*n£s een

Water , benevens Bomen en een Dorptoorn ;~

in 't verfchiet.

<589 Een Heremiet , met een Glas en Pyp 'm zyn
handen, blazende Rook uit zyn mond, kon-

flig in de manier van Spanjolet gefci il lerd.

69© Een gezigt in een Stad , met Boomen en ge-

bouwen.

691 Een Meisje die een Schaap melkt, met meer
Beesten , kloek dog konlïig behandeld , in de

trant van Berghem.

692 Een Water en Stads - Gezigt , met Beelden,

en Scheepen, door IVetrhout.

£03 Een Vrouw die op een Tambourïn fpeeld,

voor veele danfende en naakte Kinderen , ia

een Landfchap.

694. Een gelloffeerd Landfchap , met Boomen en
Gebouwen , door een oud Meester.

605 Een gefloffeerd Landfchap, met een zittende

Vrouw, en een Man ftaande by een Lztl,

gemerkt H. S.

69C Twee fluks Portraiten.
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607 Twee fluks Landfchappen met Koeijen.

(588 Twee fluks,' een Vrouwe Portrait en een

hiftorieel.

\ 699 Twee fluks, een Manen Vrouwtje, en een

Bloemfluk.

700 Tweefluks,eenBoeren gezelfchap en een ander.

701 Twee fluks geftoffeerde Ladfchappen.

Eenige nieuwe Vergulde en Zwarte Lysten met
vergulde Binnenbiezen ; als mede eenige Kistjes

om Schilderyen in te bergen , die by koopen ver-

kogt zullen worden.
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702 Negen fluks Tekeningen met couleuren , zeer

uitvoerig bewerkt , van of in den trant van den
Fluweelen Brcugcl, agter"Glazen geplaatst in een

zwart ebben houten lyst, het middelde ver-

toond een Feston met Bloemen , en rondsom

.

dezelve Landfchapjes en Tuin - Gezigten met
Beeldjes en Beesten, als Miniatuur, ieder is

hoog 5 voet, breed 7 duim.

703 Een Tafel daar Perfikken , Abricozen , Prui-

men en Druiven by een Meloen op leggen,

agter een glas.

704 De Bouwing van den Toorn van Babel, vol

gewoel, uitvoerig op Pergement, met Wa*
terverf, getekend door Baur

y
agter Glas in

een Lyst.

705 Vier fluks differente Gezigten, voer en in de*

Buitenplaats Haaswyk, met Sapjes getekend

door A. Schouman , in vergulde Lysten , agter

Glas.

706* Drie fluks , een Landfchap m*£,Vogels en

Dieren , en twee Landfchapjes met couleuren,

agter Glas.

707 met Vogels op een Tak , uitvoe-

rig met Sapjes getekend, in Lysten, agter

Glas.

708 dito.

709 — dito.

M
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Met GOUD en ZILVER gemonteerd;

Konflig BEELD- IV ER K van Tvoir; Marmer
en Steen; Jntique KABINETTEN; Witte

Marmert VAASEN; BORST-STUK-
KEN en TUIN-BEELDEN.

Alles in veele Jaaren byeen verzameld en nagelaatm
door wylen den Wel - Edelen Heer

JOHAN van der LINDEN
van SLINGELAND.

Het welk mede Verkogt zal worden ten Ster/huize

binnen de Stad Dordrfcht, in de Maund
Augustus 1785.
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VAN EENE FRAAIJE

VERZAMELING
TEKENINGEN,

KONSTBOEK A.

Waarin verfcheide gecouleurde Tekeningen , meest alle

me- Sapjes getekend door diverfe Meesters , als van

JVloucheron, Radenraker, de Winter , Scnou-

man , van Liender, Agricola, Hengftenburg,

Holftyn, Withoos, van Veen, Merian,

Moninks, en anderen.

i Vjr-zigt van en op de Gevangen Poort en 'c

Hof in 's Hage, met Sapjes geteekend , door

Hendrik de Winter , na G. Berkheyde.

2 langs de Vyver op 't Hof en Prins

Maurits Huis in 's Hage, door denzelven.

3 op Oud Heemflede 1607., na Vinke-

boom, door Liender.

4 van 't Huis Poelenburg, by Heem-
ïlede 1580, door denzelven.

S —— van 'c Huis Aalbrechtsberg 1640.

M N°. 6
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6 Gezigt op 's Gravenhage , door K. la Fargue.

7 op de Stad Hoey aan de Maze , door

£. Leukelaar.

g van het Dorp Broek, in Waterland,

door J. de Bcyer.

9 —— van de Zuidwest Binne- Cingel op de

Stad Delft in 's Hage, door J. E. la Fargue.

io van de middelfte Bosbrug op de Uile-

boomen , dito , door dezelve.

1

1

— op de Stad Geertruidenberg , uit de

Biesbosch te zien , door C. F. Bendorp.

12 Twee fluks Gezichten , door H. van Wel,

13 Een dito, door Rogman.

14. Twee fluks Scheeps- Timmerwerven , d.Stork.

15 —'
Landfchappcn, door A. Bloemaert,

16 Een dito vol gewoel , door Brei/gel.

17 Osfendrift, met Olieverf, door C. v. M.

18 — Lnndfchapmet Anticque Gebouwen, door
Moucheron.

19 Hof- Gezicht met veelerlei Gevogelte, op
de Voorgrond, in de manier van Hondekoeler

,

door A. Drost.

20 Eenige Haanen en Hennen, door G. vanJalst.

No. 21
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N°.
21 Twee fluks met Vogels op de Tak van 'een

Boom, verder een Landfcrhap, door Drost en

de JLyer.

Deze volgende zeven zyn door Aart Schouwman

,

alle konjiig nut Celdeuren en Sapjes getekend.

22 Een plaifant Water - Gezicht met Vaartuigen

,

daar een Pont met Menfchen en Beesten over-

vaart, en een Dorp in 't verfchiet, na J. van
Goycn.

23 Twee fraaije Landfchappen met Gebouwen,
op de Voorgrond Heeren en Juffers.

24 Een Manen Vrouw, benevens een Jonge, ver»

zeld van een Man die op een Os zit, en eer-

Bok en Schaapen door 'c Water gja-mde, en ij

'c verfchiet GebergLe , naar N. Berchem.

25 Een Boeren Binnen- Huis, daar een de Courant
leest; een ander die luistert, en een Vrouwtje
die een Kind Pap geeft, met veel Bywerk, na
A. van Ofiade.

26 Campaspe (laat voor den Schilder Apelles, zy
woim afgebeeld in 't byzyn van Alexander.

27 Een Heeren Juffer, Muficeercndein een Land-
fchap.

28 Twee Stuks Gezelfchappen , die Eeten en
Drinken.

29 Een ronde Tekening met Ornamenten , en een
mee Beelden , door C. Pronk.

M z N°. 30
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30 Eenig Gevogelte by Steenwerk, mee Olieverf,

door A. Schouwman.

31 Twee fluks met Vogel? , met Sapjes getekend,

do'jr denzelvtn.

32 kapitaale dito , door denzelven.

33 Een bonte fchreeuwende Paauwin, door dito.

34 Twee Visfchen , een Snoek en een Schelvisch.

35 Een vreemde Bloem; in 't verfchiet een Land-
fchap.

3(5 Een Violette Bloem.

37 Twee fluks differente Bloemen, de Nardus
Bohemico , en de Cheriruhe.

38 Paauwen, Kalkoenen en Hennen ; op den Voor-
grond van een Landfehap met couleuren ; uit-

voerig op Pergament.

39 Twee fluks dito behandeld, met Jagers, Hon-
den en Wild , door M. Brasch.

Deze volgende zyn konftig en uitvoerig op Pergament

gefchiiderd , door /igricola.

40 Twee fluks gefloffeerde Landfch3ppen met
Gebouwen.

4« dito, verbeeldende Winters.

42 dito, verbeeldende een Maane-
fchyn, en Rots- Gezicht.

43 ' 1 dito, met Planten en Infeclen.

N°. 4*
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44 Een dito met een Bos blaauwe Druiven.

45 Twee dito met Bloemen en Infeólen.

46 _ . met fraaije Vogels.

47 Een dito.

48 — • met Water - Gevogelte , in een Land-
fchap met Boomen en G-bouwen , door
Withoos,

49 Een Vogel op een Voetfluk , gerr. Honde-

coetcr , mee Sapjes.

50 Een dito op een Tak , door Hengstenburg,

51 Twee fluks dito, door E. Voet,

52 > door iknzelven,

5$ Drie fluks dito , door lioch.us van Veen,

54 Drie fluks Differente, door Holjlyn,

55 door fVithcos.

$5 Twee fluks Differente door, denzclyjn.

£7 met Crokodillen, door denz:lven.

58 met Vogels, door deuzeiven,

59 door denzelven.

60 vreemde Eendvogels , door R.
T
van Veen.

#1 Roof- Vogels, op Takken van,

Boomen , docr Withoos.

M 3 N°. 62
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62 Een Land- en Watergezigt, met een Ryger

by zwemmende Eenden.

63 Drie (tuks differente Vogels, door Holjlyn en

Withoos.

<5| . dito , door dezelve.

<5j
. —- met Infeéten , door Withoos*

66 Drie fluks dito.

67 . 1 dito.

63 . dito.

69 Een groote Cape! , en een ander , twee fluks.

/o Twee kapitaale Bladen met vreemde Infe&en,
uitvoerig bewerkt, door Juffrouw S. Merian.

7

1

Een Steene Tafel , daar een Pot met veele foor-

ten Bloemen en Infeélen op (laat , dito behan-

deld, door Juffrouw M Moninchx.

72 — dito, daar differente Hoorns en andere

Zee- Gewasfenop leggen ; beide opPergement,
uitvoerig , door dezelve.

73 — Porceleine Pot op een Tafel (Taande met
Bloemen, alsRoozen, Anjelieren, Africaanen,

en andere Bloemen en infcélen; alles ais Minia-

tuur op Pergemene; door Magnus 1655.

74 Twee iluks mee Bloemen en Infeclen, door

Bronkhorst.

75 Een dito, door Withoos.

N 7$



van TEKENINGEN. i§3

N°.
70 Twee fluks dito; door denzelven.

77 . — door denzelven.

78 '

—— door denzelven»

79 • —— door denzelven,

80 '
.

—- door denzelven.

8

1

Een dito , mee Infeólen , door ds;iz:lven.

82 Tros differente Bloemen , door G Sanders

83 Twee ftuks dito, mee Bloemen en Vrugten,
door dtnzelven.

84 mer Bloemen, door denzelven.

85 dito.

86 Een Tros Druiven, hangende boven een Tuin-
gezigt , door dezelve.

87 Twaalf (tuks met Vogels, Bloemen en Inf.c-

ten, door differente Meesters,

KONSTBOEK B.

Inhoudende vee Ie framje Teeke&ingen , gccoukuvil en.

Qfigecóuleurd , bejlaande in Ordonnansen , Z^m/-

Jchappen, Studiën en andere, door verfchclde

Neerlandicus Mcelters

,

88 Een Ordonnantie tot een Plat fond , verbeel-

dende verTcheide Vrouwtjes en Kindertjes
,

inde Wolken zeer fraai en kondig metj>jpje$

getekend, door J. de JVitt.

M 4 JV°. 8$
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89 Tweeftuks Land en Water - Gezigten , met

Gbouwen, en Bergen; uitvoerig met couleu-

ren getekend , door Kademaker

.

90 Een woelend Water met diverfche zeilende

Schepen en andere Vaartuigen, zeer fraai

met couleuren , door H. Kobell.

91 Ken andere dito, met zeilende Oorlog- Sche-

pen , en een Jagt , door dito.

'92 Een dito, niet minder als de voorgaande, door

dtnzelvcn.

93 Een Turkfche Sultan in 't Serail , verzeld

van eenige Vrouwen; fix met de Pen en

Sapjes getekend , door Boucher.

de volgende zyn ongecoukiird , meefl alk

met Uoft' lndijchcn Inkt getekend.

94. Ken Boomryk en Bergagtig Landfchap , ge-

ftoffeerd met een Vaartuig dat geiaaden word ,

door F. Xavcry.

95 Een Landfchap, met een driftKoeijen en Schaa-

pen, gevolgt van een Man ; en een Vrouwcje op

een Ezel gezeten, door dito.

96 Een diro, zynde een weerga
;
geftofFeerd met

een (taande .Man en een zittende Viouw op
een Heuvel , by eenig Vee , door dito.

97 Een aangenanm Landfchap , ter zyde een

Vrouwtje, zittende op een Ezel , en een JoV
gen die eenige Koeijen en Schaapen voert-

dryfe , .door dito.

N°.oS
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93 Een woelend Water met verfcheide Vaartui-

gen ; zeer fraai , door II. Kolfe tl,

99 Een florm op Zee , waar in een Schip zjg

vertoond in de branding by eenige Rotfen

,

kondig met Roed getekend , door dito.

100 Een woelend Water, verbeeldende het uit-

loopen der Schepen uit de KM, by Dordrecht,

in Öufl- Jndifchen Inkt, door dito.

101 Een ftil Water met diverfche Schepen, ver-

beeldende een Morgenftond, door dito.

102 Gezicht op de Stad Namen en het Kafteel,

door J. de Beyer.

10g —,— op de Stad Luik, buiten 4e Poort

d'Jvroy te zien, door dito.

IC4 Het Dorp Prorondvilïe , boven Namen aan de
Maas, door dito.

105 Gezigt van de Tuin des Commmdants op het

Kafteel te Namen , door dito.

106 Twee ftuks , het Liriger Veer en de Dam Toort

te Hamburg , door C. Pronk.

107 Het Dorp Hardenberg, door Stellingwerf

.

I0g . Inthem by 's Hertogcnbosch, door

Janjon.

109 D? Stad Bergen op den Zoom , dDor K C7wtt.

jio Twee fluks Land rchappen mee hoogGeboom-
te, door L. van Uden.

M s N°. ii f
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ui Een dito, met Boomen en Gebouwen, door

dcnzelven.

112 Man', ftaande by eenig2 Koeijen, en een

ander Man, zittende by cwee Paarden; fix

met de Pen en gewasfen , door A, v. d. VeU:n.

2J2 — Landfchap met Paarden en ander Vee,
door dito.

114 — dito met Gebouwen en Geboomte,
door dito.

U5 — geftoffeerd Landfchapje, lugtig behan-

deld , door Bcrchem.

HÓ ruim Landgezigt, zeer natuurlek en fraai

behandeld , door Doomer.

jjy —- dito, door A. Kuyp.

118 Twee (luks , het eene verbeeld een hoog

Befgagtig Landfcbap, en het ander een plant

Kruiden , natuurlvk behandeld, door dito.

119 Een Gezicht op een Dorp, door dito.

120 — Heuvelachtig Landfchap met Boere Wo-
ninge en Geboomte, dour dito.

! SI Twee ftuks met Ruïnen , door ïVminx en van

der Vinne,

j 2 2 met Boere fluizen, door Bloemacrt

en Rademaker,

I2 j ,
. geftoffeerdeLandfchappen, door

& yan de Vetie en Moucherou.

N°. 124.
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124 Twee fluks Gezigten naar 't Leeven, door

van der Vlft.

125 Een flaande Christus en Johannes, nevens

hem , fix met de Pen getekend , door Rubbens.

126 — Geestelyke, welke door twee Engelen

onderfteund word, konltig behandeld, door

van Dyck.

127 Maria, zittende met het Kind Jefus, in de
Wolken, wordende door verfcheide Perfoonen
aangebeden , door Queüinus.

128 Twee fluks, de Vlugt van -Adam en Eva uic

het Paradys , en Offerhande van Caïn en Abei,

fix met de Pen getekend , door Laircsfe.

129 Een Platfond met vliegende Kindertjes, door
de Wit.

130 Het Portrait van Flaming, wordende door
een der Mufen vastgehouden, uitvoerig ge-

wasfcn , door Verkolde.

131 Een Vrouwtje met ©enige Vrugten , door
Schouwman.

132 HetFIuitfpeeldenje ; uitvoerig op Pergement,

door L. de Monie , nu Molenaar.

133 Twee Stuks, de Boodfchap aan Maria, en de
begroeting der Koningen; zeer uitvoerig mee
de Pen , door J. Wiricx.

134 Afbeelding van een dood Man op zyn Sterf-

bed; uitvoerig geteekend, door de Geyn.

N°. 135
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135 Twee fluks Studiën met Be.st.n , door van

Bloemen.

136 andere dito, door Potter.

137 '1 ien fluks diverfche Studiën en Tekeningen,
door A. Cuyp en anderen.

KONSTBOEK. C.

Vervattende , zeer reële Gezigten naar het Zeeven,

en andere 'Lsndfchappen .,
meest alle door Neer-

Janciiciie Meesters, met de Pen s zwart

Kryt en Oost- Indifchen Inkt gewas/en.

N°.
138 E^n Gezigt op de Stad Nantes, natuurlyk 'm

Oost - Indifchen Inkt gewasfen , door Doomer.

139 Twee fluks , het Huis ter Mev, en 't Huis
den Eyk, door Spilman, en de Beycr.

140 —: verfchillende Gezigten , van
Liesveld , uitvoerig gewasfen , in Oost • Indi-

febe lukt , door C. Pronk.

141 —

'

't Huis Amelroy, en Ruinen
van 't Huis te Brederode , door dito.

142 « hét Slot re Abkoude, en Een
Dorp- Gezigt, door dito.

143 de Kerk en het Slot te Oostér-

wyk , door dito.

144 Een Gezift van de Vryheerlykheïd Elfem.

in hec Gulikfe, door J. ds Beycr.
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145 Een Gezigt van het Huis Dalenbroek . d. dit».

146 Twee fluks, de Kerk te Helmoifr, en hèe

Huis Beyndere, te Helmonc, door dito.

147 Het Kafteel Nuburg, door dito.

148 Ruïnen van de Abdy te Rynsburg , door

Schutter.

149 Kranenburg in Cleefsland, door dito.

ijo Twee fluks, Amerongen en Montfoorc , door

t

Fereyk.

151 Zoeterwoude, en Valkenburg,

door dito.

ij2 1 1 Gezïgten van het SiotUIfc, van
binnen en van agteren , door Spilman.

153 —— de Kerk te Eernen es binnen, en
Nieuwerkerk, door dito.

154 Een Gezigt van de Kerk te Hoog Carspel,

door dito.

155 Twee fluks Gezigten, van de Dorpen Kesfe),

by Goch, en Leur by Nymeegen, door A,
de Haan,

156 Het Huis te Rechteren by Dalften , van voo-

ren te zien.

157 Nieuwland, by Gorinchem, door W. Dam,

15S Twee fluks , het Dorp Osfendregt , en Ruï-

nen van Pouderoijen, door J. Stellingwerf

.

N°. 159
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Xtfp Twee fluks, Schokland, en Ruïnen van het

Huis te Kleef, door dito.

jtfo Gezigcen van het Huis Brakel,

op zyde en van vooren te zien , door dito.

i6ï de Kerk te Hardenberg , en

Leek by Wydenes , door dito.

!Ö2 i het Huis Kemmena, en 't Slot

Haeften in de Tielerwaart , door dito.

1^3 ' Gezigten van Sehonauwe , en

Broekhuizen , door //. de Winter.

164 Gczïgt van de Rtiremondfche Poort' te Mju
feyk , door J. de Beyer.

165 Het Dorp Yfdmonde, door J. Verfteeg.

166 Tweeftuks, Gezigten in 's Hage, op het

Buitenhof en Vyverberg , door P.C. La Fargue.

167 Gezigten by het inkomen in 's

Hage, door dito.

168 de Dorpen Oegstgeest, en Cat-

wyk aan den Rhyn, door J. Jar.Jon>x

169 Noortvyk binnen, en het Eer-

ft& Tolhek , van Leyden naar Haarlem.

170 —— Gezigten, van den Doorflag, by
Utrecht ; en buiten de Koepoort te Leyden.

171 Een geftofreerd Ryn-Gezigt, nEtuurlyk be-

behandeld met zwart Kryt, en lugtig met
wit gehoogd , door AK van der Neer.

N°. 172
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N°.

172 Een Gezïgt buiten de Stad Haarlem, fraai

gewasfenmet Üost-Indifchen Inkt, d.Ruysuaal.

j-7 ^ • op de Stad Rhenen, doorgif/?. *

174 Twee fluks Gezichten in het Leger by Mons,

A°. 1676. door v. Clots.

175 Het Kafteel van Gennep; door dito.

176 Gezigt op het' Stadhuis te Amflerdam, na

den Brand van den 9. Juny 1652. door

Rembrand.

177 Een Italiaanfche Zee- Haven met grootfche

Gebouwen ; ryk met Beelden geltoffcerd

,

door J. van der Ulft , fraai met de Pen ge-

tekend, en met Roet gewasfen.

178 — Stads- Gezicht met een Eere- Poort, en

een Colom op den Voorgrond ; door dito , dito.

179 — Zee- haven met Gebouwen; door dito,

en gefloffeerd Landfchap, twee fluks.

180 Gezicht op een Kalk -Oven; met Oost-

ind. Inkt natuurlyk gewasfen , door J. W"üh.

181 Het Kafteel St. Angelo te Romen; uitvoerig

met de Pen gearceerd , door Matheo Fiamïngo.

182 Een Winter- Vermaak op de Vyver in 's Hagc;
uitvoerig getekend door Marot.

183 Twee fluks GeflofTeerde Landfchappcn met
Gebouwen, kragtig met O. Inkt gewasfen.

Ig. Een Gefloffeerd Bergigtig Land-
fchapje, met dePen get., d. Sibester, en een and.
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185 Twee links geflofFeerJe Land- en Water-Ge-
zigtjes ; uitvoerig getekend en gewasfen

,

door Wicart.

18Ö Een gefloffeerd Landfchap, door D. Kuypcrs.

187 Twee andere dito, door dezelve.

j85 andere dito, door dezelve.

189 Een Zee- haven met verfcheide Scheepen,
door dito.

ipo Twee fluks , zynde het eene een flil , en het

ander een woelend Water ; uitvoerig in Oofl-

lndifche Inkt gewasfen , door C. de Grient,

jp t •* een Gezigt aan de Tyber, door

Nieulandy en een Bergachtig Landfchap.

192 Bergagtige Landfchappen , met
de Pen gearceerd.

193 Een Plonderinc; van een Dorp; uitvoerig ge-

wasfen , door Folmaryn.

194 Twee fluks, een LanJfchap met een Boeren
Schuur , door Penes , en een Harte - Jagt.

195 een Hof- Gezigt, en een Land-
fchap.

196 » waar onder een Landfchap, van
Bloemaert.

jp^ een Zomer- en een Winter- Ge-
zigt, met zwart Kryr 3 ea gewasfen door

/. Mans,

No. 198
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198 Een gefloffeérd Bergagtig Landfchap, in de
tranc van A. Pynacker.

199 — woelend Water met Schepen, d. A. Silo.

2co Twee fluks, een Herder fpeelende op de
Fluit by een zittende Herderin, en een Land-

fchap ^loor F. Grcenwood, uitvoerig getekend.

£01 geftoffeerde Landfchappen, door

H. Bol\

202 een Gezigt aan een Rivier, en

een Stads - Gezigt , door E. van de Velde.

203 ' - • en Landfchap met Ruïnen,
door T. Wy\ } en een ander Landfchapje.

204 Gezigt van deBylhouwersTooren teUrrechr,

met zwart Kryc, en gewa&fen door A.Waterlo.

205 Twee fluks, een Stads- Poort te Haarlem, en
eeni^e Boeren Huizen aan een Water, door

J. van Goyen.

206 — Land- en Water. Gezichtjes,

door dito.

207 — andere dito, door dezelve.

208 andere dito, door dezelve

.

209 » een dito, en een Landfchap, waar
in een Koe werd gemolken.

210 ———— gelloffeerde Dorp - Gezichtjes;

uitvoerig met zwin Kryt, en gewasfen in de

manier van Ruysdaal.

N N°. 211
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211 Tree fluks, een Zomer- en Winter- Gezigt,

door J. Janfon.

2I2 1- gefloffeerde Landfchaopen, zyn-

de het eene een Maanligt ; door dito.

213 Gezigten , tusfcheï) Raflad en

Marbag, en cufchen Luxenburg en Charle-

roi , door D. Stegmulkr.

214 Een Gezigt van een oud Kafleel aan een Wa-
ter geleeden ; gefloffeerd meteenige Schuitjes,

door */. van Goyen.

ri 5 Egmond op Zee; fix met zwart Kryt gete-

kent, in de manier van Ruysdaal.

216 Twee fluks een Zeeftrand, en een Dorp»Ge-
zigeje , door diverfb.

217 Een Stads- Gezigt aaneen Rivier; met zwart

Kryt en gewasfen , na van Goyen.

218 Twee fluks Dorp-Gezigtjcs.

210 een Heuvelachtig Landfchap,
door P. Molyn , en een Gezigt van een Stads*

1'oort ; in de manier van T. Wyck,

220 gedoiTjerde Arcadifche Land-
fchapjes, uitvoerig gewasfen, door.y^ Vos.

32 i . Berg^güge Landfchapjes , door
IVeenix.

a'23 — een Dom- Gezift, door l
r
erfchuu-

ring, en een door Ererdinge.

K°. 223
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223 Twee fluks een gefloffeerd Landfchap, door
Bril

y
en een Bosch -Gezichtje.

'234 Een Schets tot een Sehoorlleenfluk , mes
eenige Vogels * door A. Schouman.

225 Twee fluks I3ybelfcheOrdonnantien,in ronden*

&2Ó Venus en Cupido, en een rus*

tende Herder.

227 Vyf ftuks diverfche Teekeningin.

KONSTBOEE Dr

Waarin leggen HiJIorieele en andere// Tg.

herringen, door vcrfcliride Meeltcrs.

i£8 Een Pot met Bloemen, fix met de Pen en
Roet getekend

4
door J. van Huyzum,

229 Christus met zyne Difcipelen aan een Tafel

zittende, fix met zwart Kryten wjt, epgraiuW
Papier; door L. Bramer.

230 Petrus van de Dienstmaagd beCJtdldigt'j

in 't tafyzyn der Kry^skBegten j mee de Pcri

en Roet , door Hunihotfl.
s"

231 Een Jaager te paard, in een Landfchap , uit-

voerig met de Pen opPergement door E. Voi.

232 Een zittende Man; kloek en kondig mar 'c

leven getekend u met zwart , door A. van dé

Vtldt.

N % N*. 231
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23 3 Kaïn die zyn Broeder Abel dood fl'aat , met zwart

en wit op blauw Papier , door A. de Coxie.

234 Saters en Nimphen in een Landfchap, door

Jordaans . met zwart Kryt getekend.

235 Twee fluks Hifrorieele met Ooft • Indifchc

Inkt, door O. Elliger.

236 Een met Kinderen, met Roodaard, door J+
de W'rtt.

237 Manoach en den Engel, en een ander, twee
fluks, in 't bruin, door Rembrandt.

238 Een Historieele met Oost-Indifche Inkt, door
Hondborst.

439 — Man en Vrouw voor een Buitenhuis,

met Oost- indifche inkt, gem. Metzu.

240 Jofeph ontdekt £ig aan zyneBroedtrs,met de
Pen en' Oost - Indifche Inkt , door S. de Braay,

241 Twee fluks differente, door Ie Page , en
een ander.

242 — Krygsknegten , mef Roet, door
de Ghein.

243 Nimphen en Saters, door A. Huubraken.

244 Twee fluks Winters, gem. A. v. &. Velde.

245 Vcnus en Adonis in een Landfchap , dito.

2\6 Aurora, door J. Luyhn, en twee Historiën,

door Terwesten , drie fluks met dj Pen en

Oost - Indifche Inkt.

N°. 247
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N°.
247 Uitheemfche Boomen en Planten , by een

Grotwerk , met (Jost-Indifche Inkt getee-

kend door E. Vost,

248 Twee fluks Hiftorieele, met de Pen gete-

kend , door G. Hoet.

249— — dito , door een ander Meester.

250 Vegtende Boeren , op Pargement getekend

,

door P. Qiiast.

251 Een gebonde Sater en een ander, kondig met
de Pen getekend , door de Ghein en Vosterman.

252 Vier fluks Triumph- Wagens, getekend als

de vorige, door J. Callot,

253 Een Landfchap; de Schermer en een Bede-

laar, drie fluks, kondig met de Pen gc.e-

kend , door Ferrier en van Veen.

254 Kindertjes met Roodaard, door J. de Witt
,

en een ander, twee fluks.

255 Drie fluks differente.

256 Twee Vrouwtjes zittende te Naaijen en te

Haspelen , door Rembrandt.

257 Zes fluks Studiën , door denzelve.

258 Agt fluks Studiën met Beesjes, door A, Cuyp.

259 Vier fluks differente.

260 Twee fluks Portraiten.

261 Eeaige differenten.

N3 KONST-
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KUNSTBOEK. E,

Bevattende Italiaanfche , Franfche, en andere

Teekeningen en liiflorieele Landfchappen , als

van G. Mantuaan, Jordaans, Quilinus , Orley,

Diepenbeeck , La Fage de Kraaiier ; en Landfchap-

pen van Nicuwland, Aiolyn, Hollard, Boudewyns, t

Bril, en anderen, welke volgens haare Nommers
verkogt zuilen worden, vanN . 2 62 tot 320 incluis.

KONSTBOEK, F

Bevattende extra fraaije Tekeningen, als Land^

fchappen, Land en Waater - Gezigten van voor-

raame Ncderlandfche Meesters ; als van A. van

de Velde . A Cuyp , S. de Vlieger . E. van de Vel-

de , A Bloemaart, P. Molyn, J. van Goycn, P.

van Bloemen, D Kuypers , Veryck, en andere Mee-

fiers; weike volgens haare ÏMommers verkogt

zulien worden; vm N°, 321 tot 369.

KONSTBOEK. G.

Bevattende kapiraile Teekeningen en Ordonan-
tien , van Italiaanfche , Franfche en Nederhnd-
ilhe Meesters, als van, Ouil/nus , / Ishcimer , Rein,-

hrant , P&üsjpt, Jordaans, en andere , welke vol-

gens haare IMoromérs verkogt zullen worden, van

iV°, 370 tot 397,

KONST-
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KONSTBOEK. H.

Eevattende Teekeningen van Hollandfche

Meesters, zoo Ordonnantien, als Landfchappen,

van , van Bloemen , de Mom , Cuyp , Rademaker
,

Bloemaart , van Gnoijen , van der U/ft , de Geldt r
,

Rembrant , A. Xavery, en andere vooriiaamc Mee-

Jltrs , welke volgens haare Nommers verkugc

zulien worden, van No. 398 tot 432.

KONSTBOEK. I.

Bevattende Gecouleurde Hiftorieele Teekenin-

gen , Landfchappen en Modellen , a!s door Clomp
,

van Blocme
, J. H. Cocq. , S. van der Does , A. Schau-

man, G. Sanders , en anderen, welke volgens liane

N°. verkogt zullen worden, van IX °. 453 101444.

KONSTBOEK. K.

Bevattende kapïtaaje Hiftorieele Teeken in?en,
door, M. ter Westen, A. Houbraaken, A Hnniius

,

La Fage , G. Sanders , van der Myn , Blomiel en

anderen. Als mede gecouleurde Teekeningen , Land-
fchappen en Water - Gezigten , door van der

Meer, J. Troost, Kuipers , Sanders, M. la Fargue
,

Verheyk, en anderen ,
welke volgens haire Nom-

mers verkogt zullen worden, van No. 445 tot 499»

N4 KONST.
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KONSTBOEK L.

Vervattende gecouleurde en ongecouleurde Te-
keningen , Land en Water - Gezigten , omtrent de

Stad Dordrecht , Rotterdam , en andere Haatzen

,

eenige Maanefchynen , Winters, enz., door A.

yan Wanum getekend , welke volgens haar Nora-

mers verkogt zullen worden.

GEBONDEN WERK. M.

De Fabel van Pfiche ,
gevolgd naar Lucius Apu-

leus, in drieënvyftig Tafreelen; Geestig met de

Pen getekend, door HendrjK PoLA,Konstfchilder,

benevens de verzen op elke Tekening , door

den Heer P. Langendyk. gebonden in eea bruine

band.

OMSLAG. N.

Bevattende Prenten in de manier van Teeke-
pingen , als het fraaije Werk van den Heer Ploos

van Amfiely 34 ftuks eerfte Drukken met de Be-

rigten ; vervolgens eenige na italiaanfche en Fran-

fche Meesters , welke volgens haare Nommers ver-

kopt zullen worden.

CA-
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VAN

PRINTEN.

OMSLAG. N°. r.

Vervattende Capitaale en fraaije Printen , door Ne»
derlandfche en Franfche Meesters , als van Rub-

bens, van Dyck, Jordaans, C. Visfcher,

Suyderhoef, Poilly, Edelinck, Dre-

vet, en anderen ; alsmede eenige

zwarte Konst- Prenten,

N°-T7
1 Jl/sn Heilige Famüje, door J. WiidoucV;

é, De kleine Visvangst , door P. Soutman

3 De Ecce Homo , door C. Galle.

4 De Hemelvaart Christi , door S. a Bolswert.

5 Christus aan het Kruis, waarby twee Enge- ^
len die met de Dood en Duivel ïlryden ,

'^

door P. Pontius

6 De Marteldood van den Apostel Thomas,
door J. Neefs.

N 5 JN°. 7
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7 De Schaking van Hipodamia, door P, <fe^

5a ilUu.

S De Vinding van, Erichton, door P. y*«

9 Een Bachenaal , door P. Soutman.

io —- Leeuwen Jagt, door 5. a Bohwert.

1

1

.— Leeuwen en Tyger Jagt , door J. Suy
derhoef.

12 Eenige flapende Nimphen , door Saters

befpied , door P. Soutman.

ij Een dronken Silenus, door dito.

14 Vier fluks , van de kleine Landfchappen

,

door

15 Het oude Besje met de brandende Kaars,

waar by eefi Jongeling , tweemaal divers.

16 Drie fluks, diverfche Folio Boek Tytels,

Proefdruk.

17 Twee fluks, Regimen, en een Platfond.,

door de Jode , en Vorfterman.

18 Eenige Heifche Gedrogten en Furiën, en

een ander Prentje, door Pil/en.

jo Cimon door zyn Doffer in de Gevangenis

Gekaft, door A. Voet.

go Christus aan het Kruis, aan de voet van het

zelve (laat Joannes en Maria, door S. h Bi>l~

vert) naar A. van Dyck twee maal divers.

3\
To 21

K
BS-
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21 Christus aan het Kruis, het welk do or een
geestelyke omvat werd, door P. de Baiiiuw,

na dito.

22 Een dronke Sileen, door S. a Bolfwert , na dito,

23 Jofeph, Presbyter, door P. Pontius , m dito.

24 Christus aan het Kruis, waarby Joannes, en

eenige Vrouwen, door denzelven , na Jordaans.

25 by Nicodemus , door P. de Jode , na

G. Segers.

26 De Verlochening van Petrus, door S. a Bok*
wert , na dito.

27 Een Gezelfehap by het Kaarsligt, door N. Lau»
wers , na dito.

23 Twee fluks, een knielende David, en de op-
ftanding Christi, Proefdrukken.

£0 Christus verfebeind aan St. Jgnatius, door A.
en C. 'Bloemaart.

30 De zeeven Planeten , door J. Sacnrédam , na

Goltfuis.

31 De Water Nimphen, door dito , d/fo, 3 fluks.

32 Judith met het Hoofd van Holofernus , door
dito, dito.

33 Het Werkje van Elsheimer, en Goudt, 7 ft.

34 Thobiasmet den Kngel, door Hollar , na dito,

en twee andere te famen
, 3 fluks.

N°. 35
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35; Vier fluks, door J. van de Velden, divers.

36 Twee fluks de Mofjes en het Molentje, door

W. Hollar.

37 Joost van den Vondel , door C. Visfcher ,
proefdr.

38 Een Heilige Familie, door dito,

39 De Heidin , door dito.

40 Een Binnehuis, waarin een Boertje] op de
Fiool Speeid.

41 De Verkeerbord fpeelders , na OJlade , door

Suyderhoef, voor het Adres van N. Visfcher.

42 Dezelve nog eens met Adres.

43 Twee zittende Boeren , by een Tafel , door dit».

44 R. Descartes , door dito , na F. Hals.

45 De Doode flryd , na Vinkebooms.

46 De Lïerman , door Matham , na van der Venne.

47 De vier Getyden, na Lairesfe , en van Dyck,
in twee platen.

48 Een Christus Hoofd met de Doorne Kroon,
door Morin.

49 Maria met het Kindt Jefus, wordende door ver-

fcheiden Perfoonen aangebeeden , naar M. An-
geky door Vorjlerman,

50 De Opwekking van Dorcas, na Guerefino, en

de Vrouwen by het Graf, na Carratf, door

7. Roullet . en C. Bkemaart.

N°.sc
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51 Vegrende Krygslieden, naar L, daVinci, door

G. Edelinck.

52 Het Huwlyk van St. Catharina , naar Mignard
y

door Poilly , Proefdruk.

53 Dezelve nog eens allereerfte druk, en maar
gedeeltelyk afgemaakt.

54 Maria mat het Kindtje en Johannes , door

dito, dito.

55 Abrahams OfFerhande , naar Coypell , door

Drent.

56 Drie fluks,Muzen op de Wolken, Proefdrukken.

57 Bachus en Ariadne, en de Weerga, naar J. B.

M. Pierre , door Lempereur.

58 Betfeba, naar Rembrand, Proefdruk.

59 Drie fluks, door Callot , divers.

60 Twee fluks , door dito , zynde de Waijerbladen.

Ci Drie fluks , door dito, Gezigten te Parys, mee
en zonder Agtergrondcn.

62 De M igdalena Dans , door L. van Leyden.

63 Mozes in de Biezenkist , eerfle Proefdruk,

in Zwartekonst, door Ardtll, naar van Dyck.

64. Nebe met het Kruikje , door diio , Proefdruk.

65 Mifs Trimmer met het Katje , door Watzon.

66 Edward Boscawen , Vice Admiraal , doziArdell.

N°. 67
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67 Lady Mary Leslie, door Spilsbury.

68 Cupido en Pfyche , door J. Smit.

69 Jofeph en Potiphars Huisvrouw , door J. Moors.

70 Het Bordeel , door Verkolje.

71 Het Muizevalletje , door dit0, naar Douw,

7ii Een Boeren Buitenhuis, door Dufan, en een
ander.

KONSTBOEK N". 2.

Inhoudende Printen van Nederlandfche Meesters; als

van Rembrand , Berchem
, Jordaans , Boucher

,

Je Moyne, en andere,

73 Het Ponrtrait van Rembrand met een Muts'

op zyn Hoofd , door Rembrand.

74 Een dito, zonder Muts.

75 Een andere dico, met een Muts op zy.n

Hoofd, twee maal.
FT

Cl.
o
o
-I76 Clement de Jonge.

f 7 Manasfe Ben Ifrael.

78 De Oude Lutma.

79 Asfelyn , Alias Crabbetje.

80 Een Oud Man met een groote Baard, en

een bonte Muts op zyn Hoofd.

N°'. Sx
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1

Rembrands Moeder , tweemaal.

82 Het Sterfbed van Maria.

83 Dezelve nog eens.

84. Simeonin den Tempel.

85 De Kersnagt.

8(5 De Aflating van het Kruis.

87 De Dooping van de Moorman, door Phi-

lippus.

88 Christus dry ft de Koopers en Verkoopers
uit den Tempel.

89 Den Engel verdwynd van Tobias.
| o*

90 Christus by de Samaritaanfche Vrouw, aan f ^
de Put. I

^

91 De Cynspenning. 2

92 De Vlugt naar Egypte.

93 Het Fortuintje.

94 Een Badende Vrouw , met een Pyl • Koker
by haar, en het Klosbaantje, te zamen
twee fluks.

9$ Een flapende Vrouw door een Sater befpied.

i)6 — Lierman, en een die op de Sakpyp
bijast voor de Deur van een Huis.

97 De Rütteman. J

N°. 28
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98 Een zittend oud Man, met een Kind/} Ë:

99 De Koekebakfter, en de Man onder denj &
Wyngaard , twee fluks. }> 5

Cr»

100 Een gaande Bedelaar , van boven toogs

gewryze.

10

1

Twee Oudemans Hoofde , door F. Bol.

102 Sc. Antonius, door J. Livens en J. Lutma,
twee fluks.

103 Vy f fluks Landfchappen in de Hoogte, door
AT

. Berekent, op de 'J ytel flaat een Herderin
te Spinnen, by een Herder die op een Steen

is Gezeeten, en op de Fluit fpeeld.

104 Een Boekje van zes fluks, met Schaapen en
Bokken , met een Tytel tweemaal , daarop

men leest Animalia, door dito, waar onder

eenige, zonder nommers.

105 Een andere dito , van zes fluks , dito , door dito.

106 Een andere dito, agt fluks, door dito, waar
onder eenige , zonder Nommers.

107 Het zelve nog eens alle met Nommers, waar

by een defeel Printje, van een ander Boekje.

i©3 Een Boekje van zes fluks, door J. de Fis-

Joker, naar dito, op de Tytel ziet men een
Herder leunende op zyn Stok, by een ftaan-

de Os, eenige Schaapen en Geiten, di N.
0. is dubbeld, en dus te samen zeven fluks.



van TEKENINGEN. acp
N°.
iop Een dito, van zes fluks in de breedte, door

dito , op de Tytel ziet men een Ezel , die uic

de hand beflagen word.

iio Een Binnenhuis in de hoogte, waarin een

Boer en Boerin , danzende, voor een Man dia

op een Lier , en een Jonge die op de ViooJ
fpeeld , door dito.

ui De Aanbidding der Herders, door Marinut,
naar J. Jordaans.

112 Zoo d'Ouden Zongen zoo Piepen de Jongen,
door S a- Bolswerd, mar dito.

u 3 Twee fluks , de Geiten • Melkfler, en deWeer-
ga , door dito , dito.

114 Een Zinnebeeldige Ordonnantie, Proefdruk,

naar Rubbens.

115 St. Laurentius op de Rooster, door C. Sfhut.

116 Een Zinnebeeldige Ordonnantie, door Hol'

lar , Proefdruk.

117 «— Zee-Triomph,door Matham ,naar Sprangtr.

118 —• Heilige Familie, door Poilly, naarPwtt-

Jin, Proefdruk.

119 St. Sebastiaan aan een Boom, met Pylen dooi*

fchooten , naar A. Carrats , door G. Audran.

120 Verbeeldende de Boeren welke in Kikvor»

fchen veranderen , op het Gebed van Latona

;

allereerfle Proefdruk en onafgemaakt , naar

C. Natoirt.

O 2X°. ï*t
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.

i2i Triuraph van Venus op de Zee, mBouchér,
door Daullè , Proefdruk.

122 La Baigneufe Surprife , door dito , dito , Proef-

druk.

123 Dezelve Letterdruk.

1 24 Z.w Plaifits de ÏEiè , door dito , dito , Proefdr.

125 Les Amufements de l
y

Eiver> en de weerga, dito,

dito; twee fluks.

126 Sylvie, Deïivré par Aminte, door Gaillard, na

Bouchér.

127 Jupiter &CaliJlo i
door dito, dito.

128 Jupïter& Leda, doorW. Wynne Ryland, na dito

129 Le Moineau Aprivoifê , door Gaillard, na dito.

130 Twee Stuks, de Schaking van Europa ea
Cephalus, na Le Moine , door X. Car*.

131 De Boodfchap aan Maria, door denzelven.

132 Maria befch ouwende het Kindtje Jefus, weN
kezy in haare armen houd; waarby eeni^e Se-

raphins Hoofdtjes, na Cickarat, door Zucchi.

133 Les Bergers Romains, na Mettay.

134 Prem. & Deux e Ruïne Romaine , na Dietricy,

twee fluks.

135 £>#£<»* pour le ChaJJe au Val> Proefdruk, na

J. Miei, door Aveline.

13Ö Agt fluks diverfche Printen.

OM-



van T E K E-N. I N G E N. ^j

O M S L A G N° 3,

Waarin kapiaale Franfche en Engelfche Prent-

ÜKtfist , naar HoHafldfeHe ,
Franfche en Italiaan-

fche Meesters, als: r#n //#r/> , /^jT, Bouchèr
\

Teniers , Brakenbwg, Rouza, Vemet , Greuzs , £/<?/:-

i//«j, Dictrichi, Parofel, M^omvcrman , en andere,

welke volgens haare iMommers verkogt zullen woi*

tien, van N°. 137. tot 183»

OMSLAG N'4,

Waarin Engelfche zwarte Konst- Prenten, Fran-

fche en NederlandfchePortraitten, waaronder extra

jaare en Proefdrukken, welke volgens haare Nom-
mers verkogt zullen worden, van j\:°. 184. tot 254.

OMSLAG N" 5.

Inhoudende een groote party Nederlandfchc

Printen en andere, welke by Koopen zullen ver-

kogt worden.

OMSLAG N° 6.

Waarin Pourtraitten van het Stadhouderlyke

Huis, en anderen, die mede by Koopen verkogc

zullen verkogt worden.

K ONS T BOEK N°. 7.

Beftaaande in het Werk van J Calkt , zynde
een meenigte Prenten die in dit tëoek vastge'iegt

zyn, het welk in een Koop verkogt zal worden.

O 2 OM-



Sia CATALOGUS
OMSLAG. N° 8.

Waarin deGallery van Luxemburg, met de Ty-

tel en Portraitten y compleet ; in een Koop.

OMSLAG N°. 9.

Waarin een meenigte Prenten en Tekeningen,

van diverfe Meesters, welke by Koopen verko^c

zullen worden,

• PRENTWERKEN.
10 Het zegepraalend Kennemerland , door Hendr.

de Leth; in een band.

11 S. Schynvoet , voorbeelden der Lusthof Ciera-

den , door J. Schynvoet ; in een band.

12 Twee-en-Sestig fluks Gezigten van Steden

en Plaatfen ; in een Burgemeesters band.

13 Vier - en • Negentig fluks gecouleurde Prenten,

voorde Optica- Spiegel, verbeeldende diverfe

Gezichten.

J4 Plantae Selecta?, door J. J. HaiJ, sS fluks.

RARITEITEN in LYSTEN.
N°'ï?
1 Xl/en Basrelief , verbeeldende Apollo en Dafhe',

zeer konftig in lvoir uitgewerkt, door een

voornaam Meester , in een Lyst met een Glas

daar voor , hoog 8* , breed 5* duim.

IS' . 2,



van RARITEITEN. 213
Ns.
2 Eenige badende Nimphen by een Fontein,

Basrelief, konftig in Steen gewerkt, en ge-

merkt L. H. , hoog 8t? breed 8 duim.

3 Judith die het Hoofd van Holophernus af-

liouwd, en meer Bywerk, zeer uitwendig in

rood Koper gedreeven, door een v ^ im
Meester, hoog 21, breed 18 duim.

4 De Boodfchap van den Engel aan Maria , dito,

in Metaal bewerkt , hoog 5* , breed 4f duim,

5 Een Mans - Portrait halverlyf, met Wapens en
Bywerk , konftig in hout uitgewerkt, door een

oud Meester, gem. M, S. 1521 , h. 6, br.4d.

6 Het Portrait van D. Erasmus 1676. op een

Ovaal gegraveerd ; hoog 3 duim.

7 Eenige Schepen en Galeyen , op Steen gefchil-

derd; hoog 15, breed 26 duim.

3 Een Agaate Steen met Figuuren begroeid , als

Bergen , Gebouwen en Rotfen j h. ij\ , br. j8 d,

9 — dito kleinder.

10 dito, in een ingelegde Nis.

1

1

—— Zee met Schepen en Volk aan Strand, met
de Naald geborduurd , agter een Glas.

12 Eenige Gebouwen op een Hoogte, by Ge-
boomte en Bloemen , van Papier , met de Schaar

geknipt, en gecouleurd , agter een Glas.

13 Een Zee met zeilende Schepen, van Papier be-

werkt, agter een Glas.

O 3 No. i|
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2 f T*tt "-

15 • Jvre Dckfcls vo t Sooi

met Ir. .-.- ei metsen uitgewerkt j ze: .

j<5 Éen Spiegelg1
*? in een Ir . n 7: de Dut ai t

37 7 wf: Ma _.-:
. - 1 'ven.

l| I. *:::::::, door ..'.

RARITEITEN.
• " Miniatuuren, in ge-

t tri, leg'

I flri rffir :;f g &"*.ƒ',

2>.

.

revoerd, en bekleed mei mi
Tm net Geude Sttr,.;

|7
1 Hu' Zwaan op hei Water* Miniatuur.

2 — Gez- - :: . gaan

I — "

Hli uuur.

L Mans- 1 ._::::_.:. ^:o.

5 — «wo, cko.

fi ' - 1 . fc i«kj Orale Laodfchapjes , in Mi-

aMttcnCopido, GcJflttfl

o

J
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van RARITEI EN. aic
N°.
o en 10 Twee fluks Landfchnpjes met Ge-^j

bouwen, Miniatuur, yierkünt.'

ii Een Mans-Pourtraitje.

12 dito, dito.

13 — dito Gearoailleerd.

14 — Landfchapje.

15 De Doek van Veronica.

16 Een weenende Maria.

17 — .klein Vrouwe -PourtraHje. >
18 — dito Mans- Pourtrait. 5

19 dito Geamail'eerd. c
o

1
~«

I-N

Ï3-

20 — clito Miniatuur.

21 — dito Vrouwe- Pourtrair, dito.

2 2 Alexander die Campasna aan Ape!k s fchenkt,

Miniatuur.

23 Een Converfatie van twee Heeren en een

Juffer, in e-en Landfchap, dito.

£4 De fciiaking van Proferpina in een Land-
fchap, Miniatuur.

25 Een Muficeerend Gezelfchap, door dito.

26 en 27 Twee extra kleine Mans Portrait-

ten, geamailieerJ.

28 Een Roeren Oezelfchapje , en aan de andere

zyJe een Man en Vrouw in een Binnen-

!

Huis, geamaiüeerd. J

O 4 N*, 29



si* CATALOGUS
29 De Dogter die haar Vader in de Gevangenis

met de Borst laaft ; alleruitvoerigstin Miniatuur,

agter een Glas, in een Lyst.

30 Het Portrait van Joh. Wilh. FnTo , Prins van

Orange en Nasfau, dito behandeld, in een fraai

gewelkt Lysje, met Ornamenten , in Minia-

tuur gefchiiderd.

31 en 32 Hendrik Cafimir en zyne Gemaalinne

Amaüa; twee fluks, dito Miniatuur, en dito

Lysten en Glazen.

30* Een Hand - Ring in Goud gevat, aan de

eene zyde het Portrait van Newton , aan de

andere zyde een vliegende Arend , Miniatuur.

31* Een dito met een ftaande Jager en Jacht-

JNimphen , op gewerkt Steen.

32 Zes Stuks Antique Hoofden, zeer konftig

van differente Steen gefneeden, in een Kistje.

33 Een Torfchendc Atlas, dito behandeld, in

een Doosje.

34 Vier fluks Agate Boomfteentjes.

DIFFERENTE RARITEITEN
en BEELDWERK.

35 Ken gewerkte Okkernoot , met een Zilveren

Voet en Dek fel.

36 •*— dito wat kleinder, en dito gemonteerd.

N°. 3?



van RARITEITEN. \2iy

N°.

37 Een Drinkfchaal van een Rhinofceros- Hoorn,
met Zilver gemonteerd.

38 — gewerkte Zilveren Snuifdoos , op de Dek»
fel St. Joris te paard.

39 Twee Ivoire Vrouwe - Beeldtjes, draagende

Pruit, en vercierd met Edel Geiteen te, ftaan-

de op vergu'de Voetftukjes ; uitvoerig bewerkt,

leggende in een Doosje.

40 Vyf fluks gemaskerde Ivoire Beeldjes, met Ge*
fleente vercierd.

4

1

Een gedreeven vergulde Tabaksdoos.

42 — dito Ovaale Plaat met Cupidoos, in een
Landfchap.

43 DriefluksKopereKanonnetjes op hunneAffuiten.

44 Een Doos van Berg- erts met Pinsbek gemonteert.

45 gewerkte Paarl d'Amoure Dekfel voor een

Tabaksdoos.

46" — Ivoire Rottingknop, in dezelve een Zee
met Schepen , extra kondig gewerkt met een
vergulde band.

47 Twee fluks Barnfleene Mans Hoofden, uitv,

48 Schildpadde Zee - Hoorens.

49 Ivoire gefchilderde Waaijers.

50 Een gewerkt Steen Kannetje, met een DekfeJ

en Figuuren.

O 5 No. Si
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*5i DePasfie, extra klein , in twaalf Tafereeltje?,

in Hout gefneeden.

52 Twee Antique Mans- en Vrouwe -Hoofden,
in Hout gewerkt, leggende in een Doos.

53 Twee dito, een van Hout, en een van Steen.

54 Drie fluks» een Krygsheld te Paard, en twee
zittende Hondtjes op Pedeflallen.

'SS Eeïi Marmer Ovaal Plaarje, op dezelve een

Heilige Familie; uirvoerig van Ivoir bewerkt.

$6 —— gevleugelde Cupido, leggende te rusten

op zyn Pyikooker, met een Boog in ,zyn lin-

kerhand ; extra konftig van wie Marmer ge-

hakt , en zeer fraai uitgewerkt , is hoog 1 1

,

breed 23 duim.

57 _ Metaal Vrouwe- Beeld met drie Kinde-
ren , verbeeldende de Liefde , ftaande op een
Steene Pedeftal, te zamen hoog 25 duim.

58 Twee fluks Chineefche vergulde Beelden,

ftaande in twee Chineefche verlakte Kasjes

,

fc

ieder is hoog 21 duim.

$9 Een flaande naakte Nimph, met een Drink-

fchaal in de regter hand, rustende met haar

linker hand op de ftam van een Boom met Wyn-
gaardsranken , zeer konftig en edel van ivoif

gewerkt, dooreen voornaam Meester.

$ -— Drinkfchaal van Ivoir, rondsom een Bas-

relief van Kindertjes , met Bywerk , dito behand.

$1 — dito met Jagers te paard.

N°. 62
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N°.
()i Vegtende Draaken , doorluchtig en kondig .

doorwerkt.

6*3 Dz Vlagt van Jofeph en Maria en het Kindtje,

Basrelief.

64 Een flaapende Diana, dito.

6j met Boeren, dito.

66 — Ivoir gewerkt Kabinetje met drie Laden,

l

befneeden met Figuuren en Beflag.

Cj — fteene Kan met Basrelieven en Ornamen-
. ten gebronst , en zeer antiecq , hoog ; $\ duim.

68 — groote gewerkte KeulfcheKan,metFiguren,

60 Twee fluks Agaate Kandelaars.

70 Een konftig geboetfeerde Jachthond.

71 Op een daar roe gemaakte ronde Tafel, is dt
nette verdeeling van 't Eiland Onrust, mee
derzelver Gebouwen en Plantagien , Fortifica-

tien, Gefchut, Molens en Vaartuigen j alles

in zyn Opftal met veel tyd van Hout bewerkt,

zeer raar ,
groot 60 duim over zyn Diameter.

72 Een Oorlogfchip, genaamd den Ary, met
al zyn Toebehooren , zoo Masten , Touwwerk,
Ankers, Metaal Gefchut, en 't geen verder

by een wel toegetakelt Vaartuig behoord,
laflg 6 voet.

73
—~ ander dito Schip, mede met al zyn Toebe-
hooren, genaamd 't Stadhuis van Dord
1723, lang 4. voet.

N: 74
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74 Een Bootje mee een (taande Masc, Touwen

en Toebehooren; lang 14 duim.

75 —• dito met zyn Toebehooren , lang 14 duim.

76 Twee ftuks Metaale Kanonnetjes, rustende op
hunne Affuiten met beftag , en een koperen Con-
ftapel die dezelve fchynt af te vuuren , met
Laadftokken en Toebehooren ; ieder Huk is

lang 27 duim.

77 dito met dito, mede met een koperen

Conitapel, ieder 23 duim lang.

7$ • dito met dito , met een houtten Confta*

pel , ieder 26 duim.

79— dito met dito, meteenlooden Confhpel,

ieder 17 duim.

go Een dito met dito, lang 20} duim.

$r —• Metaale Mortier , rustende op zyn Wagen,
met befiag; lang 7 duim, waarby een Machine

in 't klein om dezelve op zyn Wagen te winden.

gï -*— antiecq Kabinet van zwart Ebbenhout
met Schildpadde randen, verfcheide Laaden-,

Deuren en verborgen Kasjes, van binnen en

buiten met een menigte Tafreelen van Bloem-

werk en Figuuren, van gecouleurd Steen, in

zwarte Toetlteen ingelegt, op een gefiguurd

Oost- Indisch Voetftuk, en op dezelve (taan

Marmere Figuuren, kondig bewerkt , hetzelve

js met de voet, hoog 7 voet io duim, breed

5 voet 2 duim.

KK 83
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N*.
83 Een dito zwart Ebben» en Oost -Indisch- houc

Kabinet op zyn vcet, van buiten met Schild*

pad ingelegt , en van binnen op de Deuren be-

kleed met twee Schilderyen, op Koper, waar

op door Albert Kuyp konftig gefchilderd is;

een Mcrcurius, ftaande op een Waereldskloot

,

in 't Verfchiet veele Beelden , ter andere zyde
Sr. Sebastiaan , met veel Bywerk nevens hem

,

vervolgens eenige Laden 'die alle met Boom-
fteenen en Schildpad ingelegd zyn; kondig en
fraai, met zyn Voetftuk , hoog 5 voet 6 duim^
breed 3 voet 9 duim.

WITTE MARMEREN VAASENa
BORST - STUKKEN en

TUIN - BEELDEN.
Gemeeten met de Voetmaat van 11 duim.

l en 2 X wee fluks Marmeren Vaafen,'

rondsom met Ornamenten en Beeld-
werk,konftiggehakt,metfteeneVoet-
flukken. De Vaafen ieder hoog 6 voec

5 duim.

3 en 4— —— ditOjOpBentemerfteenen
Pedeflallen,en ditoDekfels;ieder hoog^
zonder Pedeftal metdeDekfels 7 voet.

5 en 6 •
——

• Borst -Stukken, met voor
en agter Mommen van Mans en Vrou-
we Tronien ; mede wit Marmer, en
ftaande op blaauwe fteene Pedeftal-

leo j ieder hoog 3 voet.

N°. 7 en t
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N°.

7 en 8 Twee dito Vaafen en Voetftukken;

ieder hoog 4 voet 4 duim.

9 Een gevleugeld Tuin • Beeld , ftaande

op zyn blaauwe fteene Pedeftal j hoog

4 voet 5 duim.

10 en 11 Twee vierkante kapiraale Marmeren
Vaafen , met hunne Dek fels en Voet-
ftukken , rondsom met Lof- en Beeld-

werk en Ornamenten bewerkt ; ieder

hoog 6 voet 5 duim

v
12 en 13 > Borst -Stukken, verbeeldende

Roomfche Keyzers op haar blaauwe

fteene Pedeilalien , ieder hoog zonder

Pedeftal 2 voet 1 duim.

14 Een extra fraaije Marmere Vaas, met
zyn Dekfel , rondsom met Beeldwerk

,

verbeeldende een Bachenaal en Bas-

relieven op zyn fteene Pedeftal; hoog

G vgec.

f— Faunus, Borstftuk, mede van

I wit Marmer, op een blaauwe fteene

15 en iC <{ Voet; hoog 2 voet 4 duim.

|
^ Sater, dito, weerga, en

^dito, hoog 2voet 4 duim.

17, 18 en ip Drie üuks differente Borst - Stuk-

ken.

N°. f
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N°.
ao , 2 1 en 22 Drie ftuks,een Zee - God , een Diana

en Mercurius, ten voeten uit, van hout
gefneeclen , ieder groot 19 duim,

ftaande op Marmere Colommen.

23 enz. En verder eenige Beelden , die volgens

hunne Nomm. verkogt zullen worden,

NB. Alk deeüe Vorftelyke Konstjïukken , kunnen

Stuksgewys uit malkander genomen, en te

Water vervoerd worden , jlaande ten Sterf-

huize , aan de Maas , te Dordrecht.
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